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Bakgrund till det svenska 
miljömålsarbetet
År 1972 hölls, i Stockholm, den första FN-konferensen med fokus på mil-
jöproblem och hållbar utveckling. På FN:s miljö- och utvecklingskonferens 
i Rio de Janeiro tjugo år senare, år 1992, framhölls vikten av att arbeta med 
miljöfrågorna på alla nivåer i samhället. Den lokala nivån utpekades som 
mycket betydelsefull i detta arbete och genom det så kallade Agenda 21 – en 
global handlingsplan för det tjugoförsta århundradet – startade på många håll 
kommunernas lokala miljöarbete.

Nationella miljömål
I april år 1999 antog riksdagen femton nationella miljökvalitetsmål. Det över-
gripande målet var att inom en generation (tjugo år) lösa de stora miljöproble-
men i Sverige. Detta kallas för generationsmålet och är det mål som definierar 
det övergripande miljöarbetet i Sverige. Syftet med de nationella miljökvali-
tetsmålen är att identifiera och definiera den kvalitet man önskar uppnå inom 
varje område. I slutet av år 2005 beslutade riksdagen om att anta ytterligare 
ett miljökvalitetsmål i form av ”Ett rikt växt- och djurliv”. Detta för att stärka 
arbetet med biologisk mångfald.

År 2010 beslutade riksdagen att systemet för miljömålen behövde ses över 
och det tillsattes en miljömålsberedning. Förändringarna beslutades år 2012 
och de viktigaste förändringarna listas nedan.

Generationsmålet kompletterades med ett internationellt perspektiv och det 
slogs fast att arbetet med att minska miljöproblemen i Sverige inte får leda 
till ökade miljöproblem i något annat land. För närvarande lyder generations-
målet: ”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation 
lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka 
ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser."

Den grundläggande strukturen med sexton nationella miljömål behölls men 
definitionerna och strukturen för att uppnå miljömålen har gjorts om på flera 
punkter.

Ansvarsstrukturen där olika myndigheter är ansvariga för arbetet med olika 
miljömål finns kvar om än något förändrad. Myndigheterna är också ansva-
riga för att följa upp miljömålen och att sammanställa olika indikatorer för att 
se åt vilket håll utvecklingen går och hur snabbt.

De nya miljömålen anses vara uppfyllda om förutsättningarna för att uppnå 
målen är uppfyllda. Anledningen till det är att det ofta finns en fördröjning 
innan olika åtgärder får effekt. Ett exempel är miljömålet ”Ingen övergöd-
ning” där problemet med övergödning skulle finnas kvar i tiotals år till även 
om tillförseln av näringsämnen skulle minska dramatiskt. 

De nya definitionerna av miljömålen har också fått en tydligare internationell 
koppling. Det gäller framförallt generationsmålet och miljömålen ”Begränsad 
klimatpåverkan” och ”Skyddande ozonskikt” som är globala miljöproblem.

De sexton 
miljömålen
• Begränsad klimatpåverkan
• Frisk luft
• Bara naturlig försurning
• Giftfri miljö
• Skyddande ozonskikt
• Säker strålmiljö
• Ingen övergödning
• Levande sjöar och vattendrag
• Grundvatten av god kvalitet
• Hav i balans, levande kust 

och skärgård
• Myllrande våtmarker
• Levande skogar
• Ett rikt odlingslandskap
• Storslagen fjällmiljö
• God bebyggd miljö
• Ett rikt växt- och djurliv

De sexton miljömålen
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I det nya miljömålssystemet har de gamla delmålen bytts ut mot etappmål och 
miljökvalitetsmålen har fått preciseringar som tydliggör miljökvalitetsmålen. 
Etappmålen identifierar en önskad samhällsomställning och ska ses som steg 
på vägen för att nå generationsmålet och ett eller flera miljökvalitetsmål. Det 
visar vad som kan göras och tydliggör var insatser bör sättas in. Etappmålen 
anger inte önskade tillstånd för miljön eftersom de läggs fast i miljökvalitets-
målen med preciseringar

Regionala miljömål
Miljömålen är inte enbart begränsade till den nationella politiken utan de na-
tionella målen och åtgärderna ska implementeras också på regional och lokal 
nivå. För att det ska vara möjligt måste de anpassas till de regionala och lokala 
förutsättningarna. Länsstyrelserna har ansvaret för att utforma de regionala 
miljömålen och åtgärderna. Länsstyrelsen i Skåne län har i slutet av år 2012 
antagit nya regionala mål och åtgärder. Länsstyrelsens regionala åtgärdspro-
gram finns bifogat i bilaga 1. 

Lokala miljömål
Kommunerna har det övergripande ansvaret på lokal nivå för att åstadkomma 
en god livsmiljö och har, enligt riksdagens uttalande, ett ansvar för lokala an-
passningar av de nationella miljömålen. Kommunerna har flera betydelsefulla 
uppgifter i arbetet för att uppnå miljökvalitetsmålen genom sitt myndighets-
arbete, sitt ansvar för samhällsplanering och genom åtgärder i sina egna verk-
samheter. Lokala mål, åtgärdsstrategier och kommunal samhällsplanering 
kan ge ramar och underlag för miljöarbetet på lokal nivå. Kommunerna kan 
anpassa arbetet med miljömålen genom att de integreras i egna pågående pro-
cesser inom kommunen som har stor betydelse för miljön, till exempel i infra-
strukturplanering och utveckling av trafiksystem, utveckling och bevarande 
av grönområden, energi- och vattenförsörjning, fastighets- och bostadsut-
veckling samt skydd och vård av vårt kulturarv. Andra verktyg att arbeta med 
är miljömålsstyrd planering, tillsyn och miljökraven i upphandlingar.

Miljömålsarbetet i Lomma kommun
Lomma kommun har sedan år 2004 arbetat med att ta fram och anta lokala 
miljömål och åtgärder. Miljömålen har funnits i fyra olika politiskt antagna 
dokument. Här har nu samtliga antagna miljömål och åtgärder samlats i ett 
dokument för att kunna överblickas i sin helhet. Det har också antagits nya 
lokala miljömål, åtgärder och indikatorer för sju av de nationella miljömål 
som tidigare saknat lokala miljömål. Miljömålen ”Giftfri miljö” och ”God be-
byggd miljö” har kompletterats med ytterligare lokala miljömål, åtgärder och 
indikatorer. Utöver det har också en ”Kunskapsdel” tagits fram med bakgrun-
der och underlag till alla de femton miljömål som är relevanta för Lomma 
kommun.
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Syfte
Dokumentets primära syfte är att redovisa de nya lokala miljömål, åtgärder 
och indikatorer som tagits fram för de miljökvalitetsmål som tidigare har sak-
nat detta eller har behövt kompletteras. 

För att tydliggöra hela det miljömålsarbete som gjorts över åren har också alla 
tidigare tagna miljömål med åtgärder samlats i detta dokument. Det gör det 
lättare att skapa en överblick över miljömålsarbetet och att följa upp arbetet. 
Genom att samla alla mål och åtgärder är det också lättare att visa hur kom-
munen medverkar till att uppnå de nationella och regionala miljömålen. 

Dokumentet visar också vilken riktning som kommunens miljöarbete ska ha 
och på sikt uppnå genom att genomföra åtgärderna. På detta sätt skall det 
också vara ett underlag för verksamhetsplanering och budgetarbete i nämnder 
och förvaltningar samt kommunala bolag. Indikatorerna ska visa om målen 
håller på att uppnås eller åt vilket håll utvecklingen går.

Läsanvisningar
Dokumentet är uppbyggt av två delar, en ”Mål- och genomförandedel” där 
mål, åtgärder och indikatorer beskrivs i korthet i en enkel lista samt en Kun-
skapsdel med bakgrund och underlag för respektive miljömål. De miljömål 
och åtgärder som finns i redan antagna dokument (Naturmiljöprogram med 
grönplan för Lomma kommun 2008-2016, Marint naturmiljöprogram för 
Lomma kommun 2010-2020, Energiplan med energistrategi för Lomma kom-
mun 2009-2012 och Avfallsplanen i renhållningsordningen 2012-2015 för 
Lomma kommun) har lyfts in i Mål- och genomförandedelen. Detta för att 
skapa ett samlat miljömålsdokument och därmed göra miljömålsarbetet mer 
lättöverskådligt. Tanken på sikt är att relationen till övriga miljömålsdoku-
ment ska förenklas och gå mer ”i takt”. 

I Kunskapsdelen finns en kort inledning för varje miljömål med den nationel-
la preciseringen av miljömålet. Därefter följer Lomma kommuns lokala mil-
jömål, åtgärder och de indikatorer som är kopplade till respektive miljömål. 

I Kunskapsdelen finns också det faktaunderlag som ligger till grund för Lom-
ma kommuns miljömålsarbete. Den inledande delen beskriver hur miljömåls-
arbetet fungerar på nationell nivå. Sedan följer ett avsnitt för varje miljömål 
med förklarande text om bakgrunden till problematiken och en beskrivning 
av den befintliga situationen nationellt för varje miljömål. Under varje mil-
jömål finns också en beskrivning av miljötillståndet i Lomma kommun som 
därmed utgör faktagrunden för Lomma kommuns miljömål och åtgärder. Li-
kaså listas de lokala miljömålen för att man lätt ska se kopplingen mellan 
miljötillstånd och de mål som kommunen valt att arbeta med.

Styrmedel
Det lokala miljömålsarbetet förhåller sig till eller styrs av en rad andra styr-
medel utöver det nationella och regionala miljömålsarbetet.
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Ekonomiska styrmedel

I samhället används många ekonomiska styrmedel för att styra miljöarbetet i 
rätt riktning. Det kan vara skatter, skatteavdrag, bidrag eller avgifter. Som ex-
empel kan nämnas koldioxidskatt, EU:s handelssystem för utsläppsrätter samt 
miljöstöd för våtmarker. Generellt gäller det att kommuner har mycket liten 
möjlighet att själva besluta om ekonomiska styrmedel. Däremot utgör många 
av de ekonomiska styrmedel som finns viktiga ramar som i stor utsträckning 
styr miljöarbetet.

Lagstiftning

Miljömålsarbetet ska sträcka sig längre än det miljöarbete som sker som en 
följd av den lagstiftning som finns. Kommunens miljöarbete styrs av såväl 
internationella konventioner, EU-lagstiftning och direktiv som den nationella 
lagstiftningen i form av Miljöbalken, Plan- och bygglagen och olika sektors-
lagstiftningar. I detta dokument är mål och åtgärder utformade för att komma 
ytterligare ett steg mot att uppfylla generationsmålet, vilket inte sker om en-
bart lagstiftningen följs.

Övergripande mål- och riktlinjer för Lomma 
kommun 2011-2014

Övergripande mål och riktlinjer visar den inriktning som verksamheterna ska 
prioritera. Nedan listas de punkter som har bäring på miljömålsarbetet.

Lomma kommun ska vara en plats där alla människor kan finna en behaglig 
boplats, där företagandet frodas och där även växterna och djuren stortrivs.

• Alla medborgare ska ges goda livsvillkor och möjligheter att delta i 
samhällslivet. Det ska finnas ett rikt och meningsfullt kultur- och fri-
tidsliv för alla.

• Alla kommunala verksamheter ska präglas av ett framtidsinriktat och 
långsiktigt hållbart miljöarbete för kommande generationer.

• Landskapets öppna karaktär ska bevaras och rymden mellan orterna, 
liksom mellan strandzonerna och åkerlandskapet, ska bibehållas. Na-
turområdena i Lomma kommun ska värnas och utvecklas.

• Våra åar och vattendrag är viktiga delar av kommunens ekologiska 
infrastruktur. Vi ska ha en sammanhållen strategi för att skapa god 
tillgänglighet samtidigt som strandområdenas attraktionsvärden skyd-
das. Arbetet med strandstråksvisionen, att göra stranden tillgänglig för 
allmänheten, ska fortsätta.

• Lomma kommun ska verka för att infrastrukturen optimeras och kol-
lektivtrafiken utvecklas, framför allt till och från Lund och Malmö.

• All verksamhet i kommunal regi ska bedrivas kostnadsmedvetet, ef-
fektivt och miljömässigt hållbart. Alternativa driftsformer ska alltid 
övervägas i alla verksamheter.
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Miljöpolicy för Lomma kommun

Nedan följer det i kommunfullmäktige antagna policydokument som rör mil-
jöfrågorna. De är skrivna för hela kommunens verksamhet och de lokala mil-
jömålens mål och åtgärder ska spegla det som skrivs nedan.

Lomma kommun ska vara en förebild i miljöarbetet. För att kommande gene-
rationer i Lomma kommun skall kunna njuta av goda levnadsbetingelser är 
det viktigt att vi förvaltar kommunens miljö och naturtillgångar på ett var-
samt sätt. Vår verksamhet ska bidra till att främja en hållbar utveckling ur ett 
ekologisk, socialt och ekonomiskt perspektiv. En ekologiskt hållbar utveck-
ling bygger på insikten om att naturen har ett skyddsvärde och att vår rätt att 
förändra och bruka den är förenad med ett ansvar att förvalta naturen väl.

Kommunens service berör alla medborgare och näringsidkare i Lomma kom-
mun. Vi skall arbeta med miljöfrågor på ett tydligt sätt. Medborgarnas delak-
tighet är en grundförutsättning för ett framgångsrikt miljöarbete. En viktig 
uppgift för kommunen är därför att vara en god förebild och ett gott exempel 
för andra för att skapa och bevara en god miljö i Lomma.

Vi ska arbeta för en ekologiskt hållbar utveckling genom att:

• Ta miljö- och naturvårdshänsyn i våra beslut.
• Arbeta aktivt för att minska användningen av naturresurser samt att 

förebygga utsläpp av föroreningar.
• Minska energianvändningen och öka andelen förnyelsebar energi.
• Medverka till att både bevara och öka den biologiska mångfalden i 

kommunen.
• Följa tillämplig miljölagstiftning samt uppfylla lokala, regionala och 

nationella miljömål.
• Verka för miljöanpassat byggande.
• Engagera och utbilda samtliga medarbetare och förtroendevalda.
• Arbete inom miljöområdet ständigt förbättras och utvecklas.
• Samverka och föra en öppen dialog med medborgare, företag och or-

ganisationer för att förbättra miljön.
• Sprida kunskap, skapa insikt och förmedla framtidstro om miljöfrågor 

och hållbar utveckling till kommuninnevånarna, inte minst till barn 
och ungdomar.

• Att välja bort material, varor eller tjänster när kunskap finns om att 
dessa får stora negativa miljömässiga eller ekologiska konsekvenser i 
Sverige eller i andra länder.

• I all planering, exploatering och förvaltning av markresurser ska be-
varande av ekosystemens struktur och funktion för att upprätthålla 
ekosystemtjänster vara ett prioriterat mål.

• I upphandlings- och inköpsprocessen öka miljöanpassningen samt ta 
hänsyn till varor och tjänsters totala miljöpåverkan med hjälp av livs-
cykelanalyser.

Ekosystemtjänster

Olika processer i naturen och 
miljön kan gynna samhället som så 
kallade ekosystemtjänster:

• Pollinering – växternas befrukt-
ning för att kunna sätta frö sker 
ofta med hjälp av vilda arter av 
pollinatörer såsom stelkar, fjärilar, 
skalbaggar etcetera 

• Vattenrening – dammar och 
bäckar tar upp näringsämnen i 
vattnet så att dessa inte förs ut 
i havet

• Jordbildning – nedbrytning av 
organiskt material

• Matproduktion – växtodlingar 
och djurproduktion

• Syreproduktion – växterna pro-
ducerar syre för oss att andas 
genom fotosyntesen

Visste du att:

• Det krävs många olika pol-
linatörer för att pollinera en 
jordgubbsblomma så att en väl-
utvecklad jordgubbe bildas

• Ett enda träd kan dricka fem-
hundra liter vatten på en dag

Vill du läsa mer om pollinatörer 
kan skriften Grödor och vildbin 
i Sverige av Mats W. Pettersson, 
Björn Cederberg & L. Anders 
Nilsson rekommenderas.
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Begränsad klimatpåverkan

Kunskapsdel

Bakgrund

Vad är växthuseffekten?

Det solljus som når jorden strålar så småningom tillbaka ut i rymden som 
värme. En del av denna värme fångas dock upp av gaser i atmosfären vilket 
gör jorden varmare än den omgivande rymden. Det är detta som kallas växt-
huseffekten. Utan den skulle jordens medeltemperatur vara ungefär trettio °C 
lägre än den är idag. Under de senaste årtiondena har dock mängden växt-
husgaser i atmosfären blivit så stor att vårt klimat påverkas. Detta har skett 
framförallt genom att utsläpp, orsakade av mänsklig aktivitet, av koldioxid 
har ökat kraftigt.

Ökning av växthusgaser i atmosfären

Växthusgaser är ett samlingsnamn för flera olika gaser som bidrar till växt-
huseffekten. Koldioxid är näst vattenånga den vanligaste växthusgasen. Det 
finns flera andra växthusgaser såsom ozon, metan, lustgas (dikväveoxid) och 
även ofullständigt halogenerade fluorkarboner (HFC). Dessa gaser finns i be-
tydligt mindre mängd men är betydligt mer "potenta" växthusgaser än koldi-
oxid. För att kunna jämföra betydelsen av de olika gaserna används begrep-
pet koldioxidekvivalenter (CO2-ekvivalenter). Koldioxidekvivalenter är en 
gemensam måttenhet för att jämföra klimatpåverkan från olika växthusgaser 
där mängderna av en växthusgas uttrycks som den mängd koldioxid som ger 
samma klimatpåverkan. Till exempel så motsvarar ett kg metan tjugoen kg 
CO2-ekvivalenter. 

Sedan början av 1900-talet har en stor del av de fossila bränslena, olja, stenkol 
och gas som finns lagrad i berggrunden, förbränts. Genom detta har på kort 
tid atmosfären tillförts en betydande del av all den koldioxid som forna tiders 
organismer tagit upp och lagrat under miljontals år. Förbränningen av fos-
sila bränslen står för drygt hälften av alla globala bidrag till växthuseffekten. 
Resten kommer framförallt från den omfattande globala avskogningen och 
det intensiva jordbruket bland annat med stora utsläpp av metangas från kött-
produktion och lustgas från konstgödsel. Diagrammen i figur 1 och 2 visar 
de globala bidragen till växthuseffekten fördelat på växthusgaser, och olika 
sektorers utsläpp av växthusgaser.

Begränsad klimatpåverkan
Miljökvalitetsmål: Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s 
ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att 
människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant 
sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen 
säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans 
med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås.

Nationell 
precisering
• Den globala ökningen av 

medeltemperaturen be-
gränsas till högst två gra-
der Celsius jämfört med 
den förindustriella nivån. 
Sverige ska verka interna-
tionellt för att det globala 
arbetet inriktas mot detta 
mål. 

• Sveriges klimatpolitik ut-
formas så att den bidrar 
till att koncentrationen av 
växthusgaser i atmosfären 
på lång sikt stabiliseras på 
nivån högst 400 miljonde-
lar koldioxidekvivalenter 
(ppmv koldioxidekvivalen-
ter).
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Produktions- och konsumtionsperspektiv

Det finns två perspektiv gällande ett lands utsläpp av växthusgaser. Produk-
tionsperspektivet rör utsläpp som sker på grund av landets inhemska pro-
duktion (transporter inkluderas) av olika varor medan konsumtionsperspek-
tivet rör utsläpp som sker när varor (inklusive importerade varor) och tjänster 
konsumeras. Sveriges totala utsläpp av koldioxid från produktion beräknas 
till sjuttiosex miljoner ton. Konsumtionen i Sverige orsakar cirka nittiofem 
miljoner ton koldioxidekvivalenter vilket är tjugofem procent mer utsläpp av 
växthusgaser jämfört med utsläpp från enbart produktion (2).

Figur 2. Olika sektorers bidrag av växthusgaser i procent (1)

Figur 3. Bidrag av växthusgaser från privat konsumtion (2)

Figur 1. Bidrag av växthusgaser i koldioxidekvivalenter fördelat på olika växthusgaser (1).

CO2-ekvivalenter är olika ga-
sers växthuseffekt som utrycks 
med mängden koldioxidutsläpp.

Gas Formel CO2-ek-
vivalent 
(kg)

Koldi-
oxid

CO2 1

Metan CH4 21
Lustgas N2O 310
Freon* HFC* 1300
Kolte-
trafluo-
rid

CF4 6500

Svavel-
hexa-
florid

SF6 23900

* Till exempel Trifluormetan, 
Freon 23, HFC-23 och Diflu-
ormetan, Freon 32, HFC-32

Koldioxid från 
förbränning av 

fossila bränslen;  
56,6%

Koldioxid från 
avskogning; 17,3

Koldioxid övrig; 
2,8%

Lustgas; 7,9

Florerande gaser; 1,1%

Metangas; 
14,3%

Egenuppvärmning 
av byggnader 7,9%

Transporter; 
13,1%

Energi; 
25,9%

Industri; 19,4%

Jordbruk; 
13,5%

Skogsbruk; 
17,4%

Avfall; 2,8%

Resor 
30%

Boende 
30%

Övrigt 
15%

Mat 
25%
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Miljömålsrådet beräknade hur olika typer av privat konsumtion i Sverige bi-
drar till utsläpp av växthusgaser. De konstaterade att resor, mat och boende 
står för ungefär lika stora delar av utsläppen som orsakas av privat konsum-
tion (figur 3). Sveriges produktionsutsläpp domineras av energi och transpor-
ter (figur 4). För att minska våra totala utsläpp av växthusgaser behöver man 
minska utsläppen i såväl producent- som konsumentled.

Temperaturen stiger

World Meteorological Organization (WMO) har fört mätningar över den glo-
bala temperaturen sedan år 1850. Deras mätningar visar på en tydligt ökad 
global temperatur sedan mätningarnas början. De tio varmaste uppmätta åren 
har alla inträffat de senaste femton åren och år 2010 var det varmaste år som 
hittills har registrerats. Tioårsperioden 2002-2011 var 0,46°C varmare än jäm-
förelseperioden åren 1961 till och med år 1990 och 0,21°C varmare än den 
näst varmaste tioårsperioden 1990-2000 (4).

Enligt IPCC (FN:s internationella expertpanel för klimatfrågor) kan vi vänta 
en fortsatt global temperaturstegring med 1,4-5,8°C varmare till år 2100. Hur 
stor temperaturökningen blir beror till största delen på hur stora de fortsatta 
utsläppen av växthusgaser kommer att vara. En kraftig temperaturökning 
skulle sannolikt innebära stora negativa effekter på ekosystem, samhällsbyg-
gande, jordbruk, kultur och ekonomi både globalt och lokalt (1). 

I den nationella preciseringen av miljömålen ”Begränsad klimatpåverkan” 
ska den globala temperaturökningen begränsas till 2°C jämfört med förin-
dustriell nivå. Det är ett mål som EU:s medlemsstater har enats kring för att 
undvika allvarliga effekter som klimatförändringar kan ha på människor och 
natur. För att uppnå det målet måste halten av växthusgaser i atmosfären be-
gränsas till högst fyrahundra miljondelar koldioxidekvivalenter (år 2012: 394 
ppm, år 1990: 355 ppm). Riksdagen har dessutom tagit ett beslut att Sverige 
inte ska ge något nettotillskott av växthusgaser år 2050.

Vilket ansvar har vi?

För att hejda människans klimatpåverkan krävs i första hand en minskning 
av koldioxidutsläppen. Detta kan ske genom att begränsa utsläppen av fossila 
bränslen. En övergång till förnyelsebara energikällor, energihushållning, om-
ställning av transportsystem och hållbar konsumtion är de viktigaste åtgär-
derna både globalt och lokalt sett. Vi har också ett ansvar att anpassa samhäl-
let utefter vad vi känner till om en förändrad klimatsituation.

Figur 4. Bidrag av växthusgaser från svensk produktion (3)

World Meteorological 
Organization (WMO), metero-
logiska världsorganisationen är 
ett FN-organ för meteorologi 
som bildades år 1950. De arbe-
tar med frågor som rör tillstån-
det av jordens atmosfär, dess 
samspel med haven, klimatet 
den producerar och fördelning-
en av vattenresurser. 191 natio-
ner eller territorier är medlem-
mar i organet. Huvudkontoret 
är beläget i Genève och leds 
sedan år 2004 av WMO:s ge-
neralsekreterare fransmannen 
Michel Jarraud.

Intergovernmental Panel on 
Climate Change (IPCC) är 
FN:s klimatpanel. Denna grun-
dades år 1988 av WMO och 
FN:s miljöorgan (UNEP). Deras 
uppgift är att analysera all in-
formation rörande riskbedöm-
ningar av antropogent orsakade 
klimatförändringar. Sedan år 
2002 är indiern Rajendra K. 
Pachuari klimatpanelens ord-
förande. År 2007 fick IPCC 
Nobels fredspris.

Transporter 
38%

Jordbruk 
12%

Energi 
39%

Industri 
11%
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Koldioxid är den enskilt viktigaste växthusgasen och beräknas stå för cirka 
åttio procent av de svenska utsläppen av växthusgaser (3). Eftersom mer än 
nittio procent av de koldioxidutsläpp som människan orsakar kommer från 
världens rika länder bär vi ett huvudansvar för att begränsa utsläppen. År 
2050 bör utsläppen i industrialiserade länder vara cirka två ton koldioxide-
kvivalenter per person för att därefter fortsätta minska. År 2007 släppte vi i 
Sverige ut växthusgaser motsvarande 7,1 ton koldioxidekvivalenter per person 
(5). Det motsvarar då en minskning med över sjuttio procent från dagens ut-
släpp till år 2050. Det är en minskning som kräver att samhället förändras på 
ett genomgående sätt.

Kommunerna har en central roll i arbetet med att minska klimatpåverkan. 
Genom sitt ansvar för energiplanering och fysisk planering har kommunerna 
stort inflytande på samhällets utformning och trafikutveckling. Dessutom har 
kommunen ett ansvar att agera som en aktiv aktör genom att ställa krav vid 
upphandling, sprida information, bilda opinion i frågan och att ge medbor-
garna råd i energifrågor. 

Miljötillståndet i Lomma kommun
Det finns inga exakta, inrapporterade uppgifter på hur mycket växthusgaser 
som släpps ut i Lomma kommun. Däremot finns det beräknade uppskattning-
ar av utsläpp gjorda genom modellering. Modellerna bygger på olika typer av 
tillgänglig statistik om till exempel trafikflöden och fordonstyp. Modellerna 
är inte att betrakta som exakta värden utan är tänkta att visa trender som kan 
ge en ungefärlig bild av hur situationen i olika kommuner ser ut. Modellerna 
som redovisas här är gjorda av RUS (Regional Utveckling och Samverkan i 
miljömålssystemet). RUS syfte är att stödja länsstyrelserna och andra regio-
nala aktörers arbete med miljömålen. Statistiken för utsläppen av luftförore-
ningar i Lomma kommun är hämtade från RUS emissionsdatabas.

Modellen visar att utsläppen av växthusgaser i Lomma kommun har en mins-
kande trend under 2000-talet trots att befolkningen har ökat under samma 
period. Minskningen beror till största delen på att utsläpp kopplat till upp-
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Figur 5. Beräknade totala utsläpp av växthusgaser i Lomma kommun beräknade i 
CO2-ekvivalenter (7)

Regional Utveckling och 
Samverkan i miljömålssystemet 
(RUS) är ett samarbete mellan 
länsstyrelser och andra myndig-
heter som sammanställer data 
och statistik för att underlätta 
det svenska miljömålsarbetet. 
De samordnar miljösystemet 
mellan berörda parter såsom 
myndigheter och kommuner 
inom miljömålsarbetet. 

Emission förknippas ofta med 
miljöfarliga utsläpp från till 
exempel fabriker och bilar. 
Lagar och förordningar (till 
exempel Lag (2004:1199) om 
handel med utsläppsrätter, 
Industriutsläppsförordning 
(2013:250) med flera) bestäm-
mer vilka ämnen och hur myck-
et av dessa som får släppas ut.
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värmning har minskat. Transportsektorn som står för den största delen av 
utsläppen har däremot legat relativt konstant. Av transporterna står person-
bilarna för den stora majoriteten av utsläpp. En stor del av utsläppen från 
transportsektorn kommer från förbipasserande trafik på E6:an och är därmed 
svår att minska med kommunala initiativ. Minskning av utsläpp från trans-
porter bör ändå vara ett fokusområde för klimatarbetet i Lomma kommun 
eftersom kommunen till stor del är en pendlarkommun med mycket biltrafik 
till omkringliggande kommuner. Kommunens antal bilar är stort jämfört med 
andra delar av landet (figur 6). Den tenderar också att bestå av fler tunga och 
motorstarka fordon än i resten av Skåne och hela Sverige. Det kan vara en or-
sak till att bensinförbrukning per capita är hög i kommunen (6). Körsträckan 
per invånare ligger däremot i stort sätt på samma nivå som riksgenomsnittet.

Miljöbilar utgör fortfarande en relativt liten del av Lomma kommuns (som 
geografiskt område) bilar men har ökat från knappt en procent år 2007 till 
över fyra procent år 2010 och hamnade därmed på ungefär samma nivå som 
riksgenomsnittet. Miljöbilar bidrar fortfarande till klimatförändringarna men 
har en lägre bensinförbrukning än andra bilar och bidrar därför mindre.
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Figur 6. Antal bilar per 1000 invånare (6).
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Figur 7. Andelen av det totala antalet registrerade bilar i Lomma kommun som är 
miljöbilar (6).

Från och med år 1989 blev 
det i Sverige lagstadgat att alla 
nytillverkade bensindrivna per-
sonbilar skulle förses med kata-
lysator. Med hjälp av en sådan 
renas avgaserna och halterna av 
kolväten, kolmonoxid och kvä-
veoxider reduceras. På andra 
fordon såsom lastbilar, bussar 
och bilar med dieselmotor 
används istället oxidationska-
talysatorer. Dessa renar inte 
kväveoxider. 

Visste du att katalysatorer till 
bilar togs fram i Kalifornien på 
1960-talet för att motverka de 
stora problem de hade med 
smog, blandning av dimma och 
luftföroreningar? 
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Lomma kommun har en relativt låg elförbrukning per invånare jämfört med 
övriga Sverige. Detta kan förklaras med att kommunen saknar elintensiva 
industrier och har relativt milda vintrar och därmed inte behöver förbruka 
lika mycket el. Den överlägset största elanvändningen är dock eluppvärmda 
småhus som konsumerar drygt hälften av elen i kommunen.

Mål för miljöarbetet med Begränsad klimatpåverkan

Lomma kommun arbetar aktivt med att minska klimatpåverkan från kommu-
nen. År 2009 antogs en energiplan som styr kommunens arbete både med att 
minska direkta utsläpp av växthusgaser och för att minska elförbrukningen. 
På grund av detta har Lomma kommun erhållit statligt stöd till energieffekti-
visering av kommunens egna verksamheter under åren 2010-2014. Kommu-
nens målsättning för energieffektiviseringen anges, som förbättring jämfört 
med basåret 2009, i MWh och procent för åren 2014 och 2020. De åtgärder 
som behövs för att uppnå målen utgörs av både tekniska lösningar och be-
teendeförändringar. Den inköpta energin för kommunens fastigheter har år 
2011 minskat med cirka arton procent (normalårskorrigerade värden) jämfört 
med basåret 2009. Målen som beräknas uppfyllas för respektive år framgår 
av nedanstående tabell. 

Förbrukning 
2009

Mål 2014 Mål 2020

MWh MWh Procent MWh Procent
Byggnader 20650 -3720 -18 -5780 -28
Transporter 910 -90 -10 -180 -20

Lomma kommun har enligt gällande energiplan valt att fokusera på följande 
mål för sitt arbete med att begränsa klimatpåverkan:

• Utsläppen av växthusgaser (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC och SF6) skall 
som medelvärde för perioden 2008-2012 vara minst fyra**procent 
lägre än utsläppen år 1990. 

• Energianvändningen per capita skall minska med minst fyra* procent 
till år 2010 jämfört med år 2002.

• Av den totala energianvändningen i Lomma kommun skall andelen el 
som är producerad från förnyelsebara energikällor öka till år 2010.

• Den totala energianvändningen per uppvärmd kvadratmeter i bostäder 
och lokaler ska minska i Lomma kommun. Minskningen bör vara tju-
go procent till år 2020 och femtio procent till år 2050 i förhållande till 
användningen år 1995. Till år 2020 ska beroendet av fossila bränslen 
för energianvändningen i bebyggelsesektorn vara brutet samtidigt som 
andelen förnyelsebar energi ökar kontinuerligt.

* Om nationella eller regionala miljömål ändras skall kommunens mål vara minst 
lika långtgående.

Wattimme (Wh) är en energi-
enhet som innebär den energi 
som en effekt på en watt ut-
vecklar under en timme vilket 
motsvarar 3600 wattsekunder 
(3600 joule).

1kilowattimme (kWh) = 1000 
wattimmar. 1 megawattimme 
(MWh) = 1000 kilowattimmar. 
1 gigawattimme (GWh) = 1000 
megawattimmar. 1 terawatt-
timme (TWh) = 1000 giga-
watttimmar,
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På hemsidan http://www.
klimatkontot.se/ kan man 
testa sin egen klimatpåverkan. 
Bland annat Naturvårdsverket, 
Naturskyddsföreningen, Svensk 
Energi med flera har mer infor-
mation om klimatpåverkan.
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Bakgrund
Luften vi andas är i många avseenden mycket renare nu än för hundra år 
sedan. Detta framförallt för att koleldningen har minskat i stor utsträckning. 
Trots detta är luften i tätorter fortfarande så hälsoskadlig att den orsakar för 
tidig död för flera tusen personer varje år (1). Föroreningar som har stor på-
verkan på luftkvaliteten är svaveldioxid, kväveoxider, ozon, finare partiklar 
(PM10 och PM2,5), flyktiga organiska ämnen (VOC) och polyaromatiska kol-
väten (PAH). Ett flertal miljöeffekter orsakas av eller bidrar luftföroreningar 
till bland annat växthuseffekten (se miljömålet ”Begränsad klimatpåverkan”), 
försurning av mark, sjöar och grundvatten (se miljömålet ”Bara naturlig för-
surning”), uttunning av ozonskiktet (se miljömålet ”Skyddande ozonskikt”) 
och övergödning (se miljömålet ”Ingen övergödning”). Svaveldioxid och an-
dra luftföroreningar angriper också byggnadsmaterial och kan medföra vitt-
ring av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Marknära ozon ger bland an-
nat skador på vegetationen, vilket påverkar de naturliga ekosystemen och har 
betydelse för avkastningen från jord- och skogsbruk. Produktionsbortfallet 
inom det svenska jord- och skogsbruket på grund av skador från marknära 
ozon uppskattas till cirka en halv miljard kr per år (2).

Luftföroreningar

Kväveoxider bildas vid all förbränning. Vägtrafiken står för en mycket hög 
andel av de lokala utsläppen i tätorterna. Därefter följer arbetsmaskiner och 
förbränningsanläggningar. Förutom att bidra till negativ klimatpåverkan, 
övergödning och försurning, kan kväveoxider ge besvär i luftvägarna och 
förvärra astmatiska besvär. De bidrar också till bildningen av marknära ozon, 
se nedan.

En stor källa till partikelutsläpp är trafiken, där partiklar dels kommer från 
förbränning men också från däck- och vägslitage. Det sker även en viss im-
port av partiklar från andra länder. Partiklar förekommer även naturligt i 
luftmassan i form av exempelvis havssalter, kol och jordstoft. Man skiljer på 
partiklar efter deras storlek. PM10 mäter en partikelstorlek på upp till 10 µm 
medan PM2,5 mäter partiklar på maximalt 2,5 µm. Partiklar i luft orsakar el-
ler förvärrar hjärt- och kärlsjukdomar, astma eller andra lungsjukdomar, och 
bedöms bidra till tusentals dödsfall årligen i Sverige. De kan även försämra 
lungutvecklingen hos barn (1).

Flyktiga organiska föreningar (VOC) är ett samlingsnamn för flera gasfor-
miga föreningar som sprids främst vid ofullständig förbränning. Den största 

Frisk luft
Miljökvalitetsmål: Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och 
kulturvärden inte skadas. 

Nationell 
precisering
Halterna av luftföroreningar 
ska inte överskrida lågrisk-
nivåer för cancer, riktvärden 
för skydd mot sjukdomar el-
ler påverkan på växter, djur, 
material och kulturföremål. 
Riktvärdena sätts med hän-
syn till känsliga grupper och 
innebär att: 

• Halten av bensen inte 
överstiger 1 mikrogram 
per kubikmeter luft be-
räknat som ett årsmedel-
värde.

• Halten av bens(a)pyren 
inte överstiger 0,0001 
mikrogram per kubikme-
ter luft (0,1 nanogram per 
kubikmeter luft) beräknat 
som ett årsmedelvärde.

• Halten av butadien inte 
överstiger 0,2 mikrogram 
per kubikmeter luft be-
räknat som ett årsmedel-
värde.

• Halten av formaldehyd 
inte överstiger 10 mik-
rogram per kubikmeter 
luft beräknat som ett tim-
medelvärde.
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källan till utsläpp av VOC är trafiken men också icke-miljöanpassad vedeld-
ning. Även användning av färger, lacker och lösningsmedel bidrar till utsläp-
pen. Vissa VOC reagerar lätt med andra ämnen och är därför mer skadliga för 
hälsa och miljö. Många av dessa VOC kan skada arvsmassan och orsaka can-
cer, nervskador och allergier. De VOC som nämns i miljömålens nationella 
precisering är bensen, butadien och formaldehyd. Bensen är en av de flyktiga 
kolväteföreningar som kan frigöras vid förbränningsprocesser. Den största 
källan till bensenutsläpp är biltrafiken eftersom bensin innehåller cirka en 
procent bensen. Formaldehyd är ett vanligt ämne i många tillverkningspro-
cesser och finns även i byggmaterial, möbler och kosmetika och kan därför 
vara ett problem även i inomhusluften. Formaldehyd och även butadien släpps 
ut i utomhusluften framförallt från bilavgaser och vedeldning, men även från 
vissa industrier och hantering av petroliumprodukter. Bensen, formaldehyd 
och butadien är allergi- och cancerframkallande.

Syre och kväve i reaktion med VOC och solljus kan bilda höga halter av 
marknära ozon. Under delar av sommarhalvåret är halterna höga i hela Sve-
rige. Höga halter av marknära ozon kan påverka människor genom sveda i 
ögon, irritation i halsen och nedsatt fysisk prestationsförmågan. För att ozon-
halterna ska minska i Sverige krävs stora minskningar av VOC- och kväve-
oxidutsläpp i hela Europa.

För svaveloxider se miljömålet ”Bara naturlig försurning”.

Vad beror höga lokala halter av luftföroreningar på?

De flesta luftföroreningar finns kvar i luften i flera dagar eller veckor. Hur 
långt de hinner färdas och hur länge de blir kvar i luften beror till största de-
len på vilka lokala meteorologiska förutsättningar som finns. Det beror också 
på utsläppskällan. Föroreningar som släpps ut ur en hög skorsten har större 
förutsättningar att färdas längre än föroreningar som till exempel släpps ut 
från en bil. Många luftföroreningar kan färdas tiotals mil innan de bryts ner 
eller bildar till exempel ”surt regn”. Eftersom det oftast blåser västlig vind i 
Lomma kommun kommer de flesta långväga luftföroreningar hit från Storbri-
tannien och från den europeiska kontinenten. Ett undantag är större partiklar 
(PM10). Eftersom de är tunga jämfört med andra luftföroreningar stannar de 
normalt i luften i mellan några minuter till några timmar och färdas mellan 
hundra meter och femtio kilometer, mycket beroende på hur stora de är. 

Både bakgrundshalterna och lokala utsläppskällor påverkar halten av luft-
föroreningarna på en plats. Men även vissa lokala förutsättningar som mik-
roklimat eller platsernas fysiska utformning kan innebära antingen att luft-
föroreningar stannar kvar längre på en plats eller till och med kan bildas i 
högre utsträckning, till exempel marknära ozon. Även om utsläppen var för 
sig inte är tillräckligt höga för att uppnå farliga koncentrationer kan de i kom-
bination med varandra bli farliga för människors hälsa och för naturmiljön. 
Bakgrundshalterna varierar ofta kraftigt på grund av att vindriktningar och 
andra väderfenomen. Därför är det nödvändigt att göra kontinuerliga mät-
ningar under längre tid för att se om någon fara föreligger eller för att kunna 
konstatera vilka luftföroreningar som ökar eller minskar över tid.

• Halten av partiklar (PM2.5) 
inte överstiger 10 mikro-
gram per kubikmeter luft 
beräknat som ett årsme-
delvärde eller 25 mikro-
gram per kubikmeter luft 
beräknat som ett dygns-
medelvärde.

• Halten av partiklar (PM10) 
inte överstiger 15 mikro-
gram per kubikmeter luft 
beräknat som ett årsme-
delvärde eller 30 mikro-
gram per kubikmeter luft 
beräknat som ett dygns-
medelvärde.

• Halten av marknära ozon 
inte överstiger 70 mikro-
gram per kubikmeter luft 
beräknat som ett åttatim-
marsmedelvärde eller 80 
mikrogram per kubikme-
ter luft räknat som ett tim-
medelvärde.

• Ozonindex inte överstiger 
10 000 mikrogram per 
kubikmeter luft under en 
timme beräknat som ett 
AOT40-värde under perio-
den april–september.
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Luftkvalitetsförordning

Sedan år 2010 finns det en ny luftkvalitetsförordning (Miljöbalken kapitel 
5) för kväveoxider, svaveldioxid, partiklar, bensen, kolmonoxid, ozon, bly 
och ozon. Från den 1 januari år 2013 omfattas även bens(a)pyren, arsenik, 
kadmium och nickel av luftkvalitetsförordningen. För bens(a)pyren, arsenik, 
kadmium och nickel finns det tröskelvärden hur mycket respektive ämne får 
förekomma i utomhusluft för att skydda människors hälsa. Luftkvalitets-
förordningen fastställer gränsvärden för halter för de olika luftföroreningar 
som ingår i den. Om gränsvärdena överstigs måste kommunen vidta åtgär-
der för att sänka halterna. För kväveoxider, svaveldioxid och ozon finns det 
tröskelvärden som innebär informationsplikt till allmänheten och för ozon 
även tröskelvärde som innebär larmplikt till allmänheten. Utöver luftkvali-
tetsförordningen fungerar miljömålen som ett sätt att driva kommunernas 
och regionernas arbete med luftkvaliteten framåt samt att göra luftkvaliteten 
ännu bättre än vad som slås fast i luftkvalitetsförordningen. Nedan följer en 
tabell som sammanfattar de luftföroreningar som berörs av luftkvalitetsför-
ordningen idag.

Tabell 1. Sammanställning av luftföroreningar som behandlas i 
luftkvalitetsförordningen (4, 5).

Ämnesgrupp
Effekter på 

hälsan

Effekter på natur, 
miljö och 
material

Källor till 
luftföroreningen

Kolmonoxid 
(CO)

Orsakar skador på 
hjärta och hjärna. 
Hämmar fostrets ut-
veckling hos gravida 
kvinnor. Blockerar 
blodets förmåga att 
transportera syre. 

Orsakas av ofull-
ständig förbrän-
ning. Sker till 
exempel i äldre 
bilar, uppvärmning 
och energipro-
duktion.

Kväveoxider 
(NOx)

Försämrar lungfunk-
tionen och förvärrar 
astma. Det finns ett 
bevisat samband 
mellan höga halter av 
kväveoxider och hö-
gre antal sjukdomsfall. 
Kväveoxider bidrar 
också till bildandet av 
marknära ozon.

Bidrar till över-
gödning och 
försurning av hav, 
sjöar, vattendrag 
och mark. Bidrar 
till korrosion och 
nedbrytning av 
kulturföremål.

Främst bilavgaser.

Svaveldioxid 
(SO2)

Ökning av besvär och 
luftvägssjukdomar 
vid höga halter. Sva-
veldioxid som luft-
förorening i Sverige 
har knappast längre 
någon betydelse ur 
hälsosynpunkt.

Försurning av 
sjöar, vattendrag 
och skogsmark. 
Korrosion och 
nedbrytning av 
kulturföremål.

Främst uppvärm-
ning, energipro-
duktion, samt 
utsläpp från indu-
strier och sjöfart.

• Halten av kvävedioxid inte 
överstiger 20 mikrogram 
per kubikmeter luft beräk-
nat som ett årsmedelvärde 
eller 60 mikrogram per 
kubikmeter luft beräknat 
som ett timmedelvärde 
(98-percentil).

• Korrosion på kalksten 
understiger 6,5 mikrome-
ter per år.
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Ämnesgrupp
Effekter på 

hälsan

Effekter på natur, 
miljö och 
material

Källor till 
luftföroreningen

Marknära 
ozon (O3)

Korttidsexponering 
för marknära ozon 
har samband med 
dödlighet och inlägg-
ning på sjukhus och 
kan förvärra astma-
besvär. Ozon kan 
påverka lungorna och 
orsaka inflammation. 
Långtidsexponering 
påverkar eventuellt 
lungornas tillväxt 
negativt men tycks ej 
påverka dödligheten 
och inläggning på 
sjukhus.

Skördeförluster 
genom skador på 
grödor. Troligen 
också skador på 
träd och vilda 
växter. Nedbryt-
ning av material 
som papper, plast, 
gummi och tex-
tilier.

Ozon är en se-
kundär luftförore-
ning som bildas 
av kväveoxider 
och flyktiga orga-
niska källor.

Partiklar 
(PM10, PM2.5)

Långtidsexponering 
för partiklar bedöms 
bidra till flera tusen 
dödsfall i förtid årli-
gen i hjärt- och kärl-
sjukdomar och lung-
sjukdomar i Sverige. 
Även lungfunktionen 
påverkas negativt. 
Korttidsexponering 
har samband med 
dödlighet och inlägg-
ning på sjukhus.

Partiklar påskyn-
dar korrosion 
av metaller och 
skador på kultur-
föremål.

Vägtrafiken är 
en viktig källa 
till grövre och 
finare partiklar. 
Energiproduktion, 
uppvärmning, 
industrier och 
naturliga källor.

Tungmetaller

Kan orsaka sjuklighet 
i nervsystemet, njurar 
och hjärta/kärl. Ex-
ponering som regel 
större från livsmedel 
än från omgivnings-
luft. Tungmetaller 
som luftförorening är 
troligen inget större 
problem i Sverige.

Vissa tungmetal-
ler misstänks 
minska den mik-
robiologiska akti-
viteten i marken.

Förbränning av 
stenkol, vissa 
industrier samt 
förbränning av 
avfall.

Polycykliska 
aromatiska 
kolväten 
(PAH)

Bidrar sannolikt till 
några extra fall av 
lungcancer per år.

Underlag saknas.

Främst utsläpp 
från fordon och 
vedeldning, även 
utsläpp från ar-
betsmaskiner och 
vissa industrier.

Ozon är en gas vars molekyler 
består av tre syreatomer. Det 
bildas naturligt i atmosfären. 
Ozonlagret i den övre atmosfä-
ren är viktigt för livet på jorden 
eftersom det minskar mängden 
skadligt ultraviolett ljus som 
når jorden. Marknära ozon kan 
däremot vara irriterande för 
andningen och kan vara hälso-
farligt för djur och människor.

Korrosion betyder att ett 
ämne, till exempel någon me-
tall löses upp när det reagerar 
kemiskt med något omgivande 
ämne. Ett vanligt exempel är 
när järn reagerar med vatten 
och syre och då rostar.

Mikrobiologisk aktivitet är 
den aktivitet som genomförs 
av bland annat bakterier, virus 
eller svampar. Det innefattar 
till exempel nedbrytning av 
organiskt material, symbiotiska 
förhållanden med växter och 
djur med mera.
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Ämnesgrupp
Effekter på 

hälsan

Effekter på natur, 
miljö och 
material

Källor till 
luftföroreningen

Lättflyktiga 
organiska äm-
nen (VOC)

Bensen kan orsaka 
cancer, främst leu-
kemi. Aldehyder är 
irriterande för luftvä-
garna.

Indirekta skador 
på växter och 
material genom 
att VOC bidrar 
till bildning av 
marknära ozon.

Främst bilavga-
ser. vedeldning, 
utsläpp från 
industrier, arbets-
maskiner och 
användning av 
hushållsprodukter 
är viktiga källor.

Bens(a)pyren

Bens(a)pyren kan 
orsaka cancer. 
Orsakar cirka femtu-
sen dödsfall per år.

Kan bero på små-
skalig vedeldning i 
tätorter, långdist-
anstransporter 
samt tobaksrök-
ning.

Arsenik

Kan orsaka cancer, 
främst lungcancer, 
urinblåscancer och 
hudcancer. Kronisk 
exponering kan 
orsaka nervskador, 
hudsjukdomar, blod-
brist och skador på 
blodkärl.

Starkt toxiskt på 
marina organis-
mer. Har terato-
gena effekter på 
djur.

Medförs via kost, 
dricksvatten och 
tobaksrökning.

Kadmium
Kan orsaka njur- och 
skelettskador samt 
lungcancer.

Starkt toxiskt på 
marina organis-
mer.

Medförs via kost 
dricksvatten och 
tobaksrökning. 
Kan även före-
komma i luft-
föroreningar och i 
gödsel.

Nickel

Bidrar till nickelallergi 
(eksem) samt kan 
orsaka slemhinneirri-
tation och lungskador.

Medförs via kost 
dricksvatten, to-
baksrökning samt 
mynthantering. 
Finns även i ut-
omhusluft.

Miljötillståndet i Lomma kommun
I Lomma kommun förekommer det idag inga mätningar av luftkvaliteten. 
Däremot finns det modelleringar som beräknar utsläpp av olika typer av luft-
föroreningar från olika utsläppskällor. Modelleringarna bygger på olika typer 
av tillgänglig statistik om till exempel trafikflöden och fordonstyp. Model-
lerna är inte att betrakta som exakta värden utan innehåller en del felkällor. 
Däremot visar de på trender och kan ge en ungefärlig bild av hur situationen 
ser ut. Modellerna är gjorda av RUS vars syfte är att stödja länsstyrelserna 

Aldehyd är ett slags kolväte 
(som innehåller en karbonyl-
grupp, -CHO). Det bildas 
långsamt när alkohol oxideras 
och används ofta som lukt i 
parfymer. 

Med teratogena effekter 
menas sådana effekter som 
kan vara skadliga för foster. 
Förutom arsenik är ett exem-
pel på ett teratogent ämne 
sömnläkemedlet Neurosedyn 
som på tidigt 1960-tal med-
förde över tiotusen missbildade 
barn i Europa.
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och annat regionalt arbete med miljömålen. Statistiken för utsläppen av luft-
föroreningar i Lomma kommun är hämtade från RUS emissionsdatabas. 

Kväveoxider

Som det framgår av diagrammet har utsläppen av kväveoxider minskat mel-
lan åren 1990 och 2005. Anledningen till det är minskade utsläpp från per-
sonbilstrafiken framförallt på grund av lagen på katalysator på nya bilar. Den 
positiva trenden har sedan fortsatt om än i betydligt långsammare takt efter 
år 2005 tack vare olika åtgärder. 

Den positiva trenden riskerar dock att brytas av den ökande totala fordonstra-
fiken men också av den ökande användningen av dieselbilar. Katalysatorerna 
i dieselbilar kan inte rena kväveoxider utan de släpps ut helt utan rening (3). 

VOC (lättflyktiga organiska ämnen)

Figur 2. Beräknade totala utsläpp VOC (lättflyktiga organiska ämnen) i ton per år fördelat på 
olika utsläppskällor i Lomma kommun (6).
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Figur 1. Beräknade totala utsläpp av kväveoxider i ton per år Lomma kommun (6).
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Lättflyktiga organiska ämnen el-
ler allmänt förkortat VOC efter 
engelskans Volatile Organic 
Compounds är organsiska 
ämnen som lätt förångas i låga 
temperaturer. Vissa VOC är 
hälsofarliga för människor. Bland 
annat är vissa VOC är inblan-
dade när marknära ozon bildas, 
olika VOC kan irritera såväl 
ögon som näsa och hals och till 
exempel bensen kan kontami-
nera mat, kan sprida sjukdomar 
och är cancerframkallande.
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Utsläppen av VOC beräknas ha halverats mellan åren 1990 och 2000 till 
största delen på grund av lagen om katalysator i alla bilar som trädde i kraft 
år 1989. Utsläppen har sedan legat på en relativt konstant nivå sedan år 2005. 
Eftersom VOC har många olika utsläppskällor så behövs det en rad olika åt-
gärder för att kunna åstadkomma en minskning av utsläppen. Risken är an-
nars att utsläppen istället kan komma att öka i takt med att befolkningen ökar.

Partiklar PM10 och PM2,5

PM10 och PM2,5 har samma källor och förekommer i liknande koncentrationer 
från utsläppskällorna och behandlas därför tillsammans. De totala utsläppen 
har legat relativt konstant sedan år 2005, däremot kan två olika trender ses 
bland källorna till utsläppen. De direkta utsläppen från avgaser från bilar, 
lastbilar och bussar har kontinuerligt minskat. Utsläpp från slitage av vägar 
och fordon och egen uppvärmning har däremot kontinuerligt ökat och de ut-
gör tillsammans den stora majoriteten av utsläppen. Om de tillåts att fortsätta 
öka kommer de totala utsläppen också att öka på sikt. För utsläppen av par-
tiklar från slitage av fordon och vägar står användningen av dubbdäck på snö 
och isfria vägar för en betydande del. 

Även de utsläpp som kategoriseras som övriga källor utgör en relativt stor del 
av de totala utsläppen. Gruppen övriga källor består av en rad skilda källor 
som var och en utgör en relativt liten del, till exempel industri, jordbruk och 
arbetsmaskiner.

Malmö Miljöförvaltning genomför spridningsberäkningar för Skånes kom-
muner på uppdrag av Skånes Luftvårdsförbund som Lomma kommun är 
medlem i. Spridningsberäkningar har gjots av kväveoxider, PM10 och PM2,5. 

Vedeldning (småskalig uppvärmning)

Småskalig uppvärmning står för en stor del av partikelutsläppen i Lomma 
kommun, nämligen 31 procent av de totala PM10-utsläppen och 42 procent av 
de totala PM2,5-utsläppen. 
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Figur 3. Beräknade totala utsläpp av partiklar PM10 och PM2,5 i ton per år fördelat på olika 
utsläppskällor i Lomma kommun (6).

Polycykliska aromatiska kol-
väten (PAH) är ämnen som 
finns lagrat i stenkol och råolja. 
Dessa bildas vid ofullständig 
förbränning av organiskt ma-
terial. De bildas även när man 
grillar mat. De luktar ofta starkt 
och kan vara cancerframkal-
lande vilket började forskas på 
redan år 1775 eftersom sotare 
som utsattes för ämnena i sitt 
jobb ofta drabbades av testikel-
cancer. Det man först senare 
kom fram till var att sot innehöll 
PAH och att det var dessa som 
orsakade sjukdomen.
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PAH (Polycykliska aromatiska kolväten)

Polycykliska aromatiska kolväten, PAH, är en ämnesgrupp som finns i stenkol 
och olja. Det kan även bildas vid förbränning av organiskt material. Bens(a)
pyren är ett vanligt förekommande PAH.

Utsläppen av bens(a)pyren har i Lomma kommun haft en ökande trend sedan 
år 2005 och år 2010 beräknades utsläppen vara högre än år 1990. Anled-
ningen till de ökade utsläppen är ökad användning av ved för uppvärmning 
av småhus. Bakom den delen som visas som övrigt i figur 4 finns flera olika 
källor men framförallt utsläpp från avgaser i trafiken. Kvantiteterna är relativt 
små jämfört med många andra luftföroreningar och kan mätas i kg istället för 
ton. Men bens(a)pyren är en mycket giftig gas och det räcker med mycket små 
mängder för att få skadliga effekter på människors hälsa och miljö. Enligt 
regeringens precision av miljömålen ska halten bens(a)pyren inte överstiga 
0,0001 mikrogram per kubikmeter luft i genomsnitt.

Marknära ozon

De finns inga beräkningar gjorda på mängden marknära ozon i Lomma kom-
mun. Anledningen är att ozon är en sekundär förorening som bildas av en 
kemisk reaktion när kvävedioxid och VOC kommer i kontakt med solljus. 
Marknära ozon bildas därför framförallt under soliga dagar i områden där 
koncentrationerna av både kvävedioxid och VOC är höga, till exempel i när-
heten av vissa typer av industrier eller tätorter. Även om det inte sker några 
mätningar av marknära ozon i Lomma kommun, sker mätningar i närlig-
gande kommuner som Malmö, Lund, Landskrona och Helsingborg. Eftersom 
halten marknära ozon anses vara samma i hela regionen kan man använda 
resultaten från dessa mätningar även i Lomma. Under år 2010 uppmättes kon-
centrationer i Malmö som översteg gränsvärdena (över 120 μg/m3 luft som 
högsta åttatimmarsmedelvärde under ett dygn) från luftkvalitetsförordningen 
(2010:477). Marknära ozon kan färdas långa sträckor och med tanke på Lom-

Figur 4. Beräknade totala utsläpp av bens(a)pyren i kg per år fördelat på olika ut-
släppskällor från Lomma kommun (6).
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Naturlig försurning kan ha 
olika orsaker. Till exempel är 
växters näringsupptag försu-
rande då växten avger vätejo-
ner. Bakteriers nitrifikation då 
ammonium oxideras till nitrat 
avger också vätejoner.

Visste du att marknära ozon 
kan alstras i kopieringsappara-
ter?
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ma kommuns närhet till Malmö finns det en stor risk att halterna kan ligga 
över de lagstadgade gränsvärdena även i Lomma kommun. 

Svaveldioxid

Svaveldioxid behandlas under miljömålet ”Bara naturlig försurning”

Områden speciellt utsatta för luftföroreningar

Det finns några områden som är speciellt utsatta för luftföroreningar i Lomma 
kommun. Ett är området kring E6:an som är hårt trafikerad och går igenom 
Lomma kommun och delvis nära bebyggda områden. De genomfartsvägar 
som går igenom kommunen kan också utgöra områden med höga halter av 
luftföroreningar. 

Ett annat område som kan vara speciellt utsatt för luftföroreningar är Lomma 
hamn där det finns ett större antal motorbåtar. Båtmotorer har betydligt sämre 
rening av avgaser än bilmotorer. Det gäller framförallt äldre tvåtaktsmotorer 
där ungefär en tredjedel av bränslet passerar oförbränt genom motorn och 
bildar VOC i luften. Utsläpp av VOC tillsammans med utsläpp av kvävoxider 
i kombination med soliga dagar skapar dessutom förutsättningar för bildande 
av marknära ozon. Det finns flera åtgärder som kan minska utsläpp från mo-
torbåtar. Ett är att använda alkylatbensin istället för vanlig bensin i tvåtakts-
motorer. Alkylatbensinen är något dyrare än vanlig bensin men eliminerar i 
princip utsläpp av VOC. Oljan i tvåtaktsmotorerna kan också bytas ut emot 
organiskt nedbrytbar olja. Åtgärder för att minska utsläppen från motorbå-
tarna finns under miljömålet ”Bara naturlig försurning”.

Idag saknas det kunskap om hur luftkvaliteten ser ut både längs E6:an, ge-
nomfartsvägarna och i Lomma hamn. Att öka kunskapen genom att göra mät-
ningar är nödvändigt om rätt åtgärder ska kunna sättas in. 

Kommuninvånarnas effekter utanför kommunen 

Den största delen av Lomma kommuns arbetsföra befolkning arbetar utanför 
kommunen, i första hand Malmö och i andra hand i Lund. Största delen av ar-
betspendlingen sker med bil vilket gör att kommuninvånarna skapar ökad tra-
fik och därmed utsläpp i andra kommuner. Lomma kommuns arbete med att 
skapa levande centrum där affärer och annan service ska finnas i tätorterna 
är ett effektivt sätt att minska antalet bilresor både i och utanför kommunen. 

Mål för miljöarbetet med ”Frisk luft”

Då endast vissa av luftföroreningarna kan påverkas av lokala åtgärder före-
slås mål för endast dessa.

Förslag till miljömål:

• Skadlig påverkan av partiklar PM10 och PM2.5, kväveoxider, VOC, 
marknära ozon och bens(a)pyren ska minska.

Alkylatbensin är ett slags mil-
jöbränsle för tvåtaktsmotorer, 
gräsklippare, motorsågar med 
mera. Det är mer eller mindre 
bensen-, svavel- och aromat-
fritt. I gamla utombordsmo-
torer kan de farliga utsläppen, 
som är skadliga både för miljön, 
hälsan och i vissa fall för själva 
motorn, minska med upp till 
nittio procent vid användning 
av alkylatbensin.

Visste du att det i Sverige finns 
ungefär 585 000 fritidsbåtar i 
olika storlekar med någon form 
av motor? Av dessa har cirka 
fyrtio procent tvåtaktsmotorer.
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Källförteckning
(1) IVL Svenska miljöinstitutet AB (2005) Luftkvalitet i tätorter, rapport 

nr. B1607

(2) Naturvårdsverket – http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/
Klimat-och-luft/ozon/Marknara-ozon/Marknara-ozon-skadar-groda-
och-skog/ Sidan senast uppdaterad: 1 mars 2013 Sidansvarig: Titus 
Kyrklund

(3) Wolkswagen – http://personbilar.volkswagen.se/sv.html

(4) Luftkvaliteten i Malmö 2011, Malmö stad

(5) Miljökvalitetsnormer för arsenik, kadmium, nickel och bensen(a)pyren, 
Naturvårdsverket 2008

(6) RUS – Regional Utveckling och Samverkan i miljömålsystemet – http://
projektwebbar.lansstyrelsen.se/rus
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Bakgrund

Vad är försurning?

Problem med försurning i svenska sjöar upptäcktes i slutet av 1960-talet. Sjö-
ar speciellt på sydsvenska höglandet fick ett mycket klart vatten och fisken 
försvann. Vattenprovtagning visade att pH (vattnets surhetsgrad) hade sjunkit 
till fyra eller därunder. Anledningen till dessa fenomen var nedfallet av surt 
regn. Vid förbränning av fossila bränslen bildas bland annat svaveldioxid och 
kväveoxider. Svaveldioxid släpps ut till luften vid förbränning av till exempel 
olja och kol samt vid vissa industriella processer. Utsläppen av svaveldioxid 
kan vid förhöjda halter påverka hälsan, främst genom irritation av luftvägar-
na. Sedan 1970-talet har svavelutsläppen reducerats, dels genom rökgasrening 
vid större förbränningsanläggningar och industrier, dels genom användning 
av lågsvavlig olja och övergång till andra energikällor än olja och kol. En stor 
källa till försurning i hamnstäder är sjöfarten. Enligt Naturvårdsverket kan 
sjöfartens bidrag till luftkvalitetsproblemen befaras öka framöver eftersom 
utsläppen där inte åtgärdas lika snabbt som utsläppen från andra större käl-
lor. Bedömningen är också att de högsta halterna av svaveldioxid i landet 
numera finns i kuststäder i södra Sverige. När svaveldioxid och kväveoxider 
reagerar med vattenånga i atmosfären bildas svavelsyra och salpetersyra. Sy-
rorna följer sedan regnet till marken. Regn med höga halter salpetersyra och 
svavelsyra kallas för ”surt regn”. För kväveoxider se miljömålet ”Frisk luft”.

Även jord- och skogsbruket bidrar till försurningen. Ammoniak från djurens 
avföring och urin omvandlas till försurande ammonium. För skogsbrukets del 
har uttaget av virke en försurande effekt bland annat genom att de växande 
träden tar upp basiska ämnen som inte återförs när de avverkats. 

Försurning av haven har tidigare inte varit något problem eftersom havsvatt-
net har en egenskap att neutralisera försurningar. I takt med klimatföränd-
ringarna sker dock tillförsel av försurande ämnen i så hög grad att havet inte 
längre klarar av att hantera detta. Havets pH-värde sjunker sakta men säkert. 
Konsekvenserna för detta är i nuläget ovissa.

Det finns även en långsam naturlig försurning. Detta sker tillexempel när 
växter tar upp näring eller när vissa bakterier utför nitrifikation. Det kan ock-
så vara beroende på vilket klimat som råder (överskott av regn medför till 
exempel att lättlösliga salter lakas ur i markskiktet varpå pH-värdet sjunker).

Bara naturlig försurning
Miljökvalitetsmål: De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska 
underskrida gränsen för vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen 
ska heller inte öka korrosionshastigheten i tekniska material eller kulturföremål och 
byggnader.

Nationell 
precisering
• Nedfallet av luftburna 

svavel- och kvävefören-
ingar från svenska och 
internationella källor inte 
medför att den kritiska 
belastningen för försur-
ning av mark och vatten 
överskrids i någon del av 
Sverige.

• Markanvändningens bi-
drag till försurning av 
mark och vatten motver-
kas genom att skogsbruket 
anpassas till växtplatsens 
försurningskänslighet.

• Sjöar och vattendrag upp-
når oberoende av kalkning 
minst god status med avse-
ende på försurning enligt 
förordningen (2004:660) 
om förvaltningen av kvali-
teten på vattenmiljön.

• Försurningen av marken 
inte påskyndar korrosion 
av tekniska material och 
arkeologiska föremål i 
mark och inte skadar den 
biologiska mångfalden i 
land- och vattenekosys-
tem.
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Ursprung av försurande ämnen

De sura föroreningarna kan transporteras hundratals mil innan de faller ner 
och orsakar försurning av mark och vatten. Det betyder att det sura nedfallet 
över Sverige framföra allt kommer från andra länder såsom centraleuropeiska 
länder och de brittiska öarna. På samma sätt påverkar en stor del av våra egna 
utsläpp inte Sverige. 

Omfattning och effekter av försurning

Naturvårdsverket har gjort en inventering av samtliga sjöar större än en hek-
tar i Sverige. Av dessa var år 2010 tio procent försurande. Det har skett en 
kontinuerlig minskning av antalet försurade sjöar sedan år 1990 då antalet 
försurade sjöar var sexton procent. Denna utveckling beror på minskat ned-
fall av försurande ämnen. Naturvårdsverket förutspår en liten minskning av 
antalet försurade sjöar till år 2020.

För skogsmarken har trenden gått åt andra hållet. År 2006 beräknades enligt 
Naturvårdsverket att tjugofem procent av all skogsmark vara försurad. Det är 
en ökning från år 2000 då 18,5 procent av skogsmarken var försurad. Anled-
ningen är att skogsbruket i sig är försurande men också att det tar betydligt 
längre tid för skogsmark att återhämta sig jämfört med jordbruksmark. Där-
för beräknas inte någon betydligt förbättring av försurningen i skogsmark 
kunna ske på flera årtionden (1).

I skogsmarken läcker för växtligheten viktiga näringsämnen ut när marken 
försuras. När pH-värdet sjunker frigörs också giftiga aluminiumföreningar 
som bland annat skadar trädens rötter. Skogen blir då känsligare för klimatpå-
verkan, sjukdomar och insektsangrepp. Försurning bidrar i stor utsträckning 
även till att tungmetaller läcker ut från mark och når vattendrag. Även små 
förändringar är negativa. Svagt försurade sjöar medför till exempel att lax-
fiskar har svårt att överleva. Försurningen utgör därmed ett hot mot naturen 
och den biologiska mångfalden. Den utgör dessutom ett hot mot människors 
hälsa. Vidare medför försurning också att byggnader och material vittrar och 
korroderar. Hur mycket försurande nedfall mark och vatten tål utan att ta 
skada beror på i stor utsträckning på berggrunden och jordmånen i området.

Miljötillståndet i Lomma kommun
Surt regn kan färdas långa sträckor och den största delen av försurande äm-
nen kommer inte från lokala källor utan förs med vinden i första hand från 
Centraleuropa och från de brittiska öarna. De utsläpp som sker i Sverige 
transporteras i sin tur oftast vidare österut och faller ner som surt regn i Bal-
tikum eller i Ryssland. 

Det finns idag inga problem med försurade områden i Lomma Kommun. An-
ledningen är att i stort sett hela Lomma kommun består av kalkhaltig lerjord 
som är bra på att stå emot försurning på grund av det höga pH-värdet. Däre-
mot bidrar kommunen och kommuninvånarna till problemet med försurning 
främst genom utsläpp av kväveoxider och svaveloxider.

Alla kan bidra till en bättre 
frisk luft med enkla knep. Gå 
och cykla eller utnyttja kollek-
tivtrafiken mera för att på så 
vis minska utsläpp. Man får inte 
bränna avfall i trädgårdar eller 
öppna spisar eftersom detta 
medför onödiga utsläpp. Lämna 
skräp och avfall till återvinnings- 
och miljöstationer istället. 

SCARP (Clean Air Research 
Project, Frisk luft i Sverige) är 
ett forskningsprogram som un-
derstöds av Naturvårdsverket 
och som arbetar med att ta 
fram vetenskapligt underlag 
om luftföroreningar samt att 
ge stöd åt politiska beslut inom 
såväl Sverige som EU.

pH anger koncentration eller 
aktivitet på vätejoner (H+). 
Den logaritmiska skalan går från 
0 till 14 där 0 är surt, 7 neutralt 
och 14 är basiskt. 

I områden som inte ligger på 
kalkhaltiga jordar leder ett till-
skott av kalk i försurade sjöar 
ofta till positiva effekter. Av 
knappt åttatusen sjöar som 
på grund av försurning kalkas 
kontinuerligt är ungefär nittio 
procent idag inte påverkade av 
försurning längre.
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Det har skett en dramatisk minskning av utsläppen av såväl svaveloxider som 
kväveoxider i Lomma kommun (se figurerna 1 och 2). Detta har skett mycket 
tack vare förbättrade reningstekniker i katalysatorer i bilar, lastbilar och bus-
sar. Dessutom har många hushåll slutat att använda eldningsolja som upp-
värmningskälla. Utsläppen för kväveoxider befinner sig dock fortfarande på 
en hög nivå och den beräknat ökande trafiken i regionen kan hota den positiva 
trenden som råder idag. Det är även viktigt att användningen av olja för såväl 
småskalig uppvärmning som för uppvärmning av fjärrvärmenätet fortsätter 
att minska.

Det bör påpekas att figurerna 1 och 2 bygger på modelleringar från RUS emis-
sionsdatabas och ska inte ses som exakta värden utan visar snarare trender. 
Diagrammen visar enbart det utsläpp som sker i kommunen. Personer bo-
satta i andra kommuner påverkar detta också genom utsläpp från bilar när de 
passerar kommunen. Kommuninvånarna släpper på samma vis ut försurande 
ämnen när de kör bil utanför kommunen. 

Figur 2. Beräknade totala utsläpp av kväveoxider i ton per år fördelat på olika ut-
släppskällor från Lomma kommun (2).
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Figur 1. Beräknade totala utsläpp av svaveloxider i ton per år fördelat på olika utsläpp-
skällor från Lomma kommun (2).
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Andra utsläppskällor

En faktor som skulle kunna vara en betydande källa till försurande utsläpp 
och som helt saknas i modelleringen är den omfattande fritidsbåtverksam-
heten i Lomma kommun. Många motorbåtar drivs av gamla tvåtaktsmotorer 
som förbränner bensin och olja helt utan rening och som dessutom har en 
ineffektiv förbränning. Det finns idag ingen kunskap om hur stort svavel- och 
kvävoxidutsläppen från motorbåtar i Lomma kommun. 

Mål för miljöarbetet med ”Bara naturlig 
försurning”

I kommunen är det framförallt utsläppen från verksamheten i hamnen som 
kommunen i vissa mån kan råda över.

Förslag på miljömål

• Utsläppen av försurande ämnen i kommunen ska fortsätta minska.

Källförteckning
(1) Miljömål.se – den svenska miljömålsportalen – www.miljömål.se

(2) RUS – Regional Utveckling och Samverkan i miljömålsystemet – http://
projektwebbar.lansstyrelsen.se/rus

I en försurad sjö försvinner 
först groddjuren, därefter fiskar 
och kräftdjur. Har processen 
pågått länge är ofta den försu-
rade sjön helt kristallklar och 
saknar liv.

Försurad mark gör att jorden 
blir näringsfattig och det blir 
svårt för många växter att eta-
blera sig. 

Surt regn gör att byggnader 
och konstverk sakta vittrar 
sönder. 

Bland annat Naturvårdsverket, 
SMHI, Vattenmyndigheterna 
med flera har mer information 
om försurning.
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Nationell 
precisering
• Den sammanlagda ex-

poneringen för kemiska 
ämnen via alla expone-
ringsvägar inte är skadlig 
för människor eller den 
biologiska mångfalden.

• Användningen av särskilt 
farliga ämnen har så långt 
som möjligt upphört.

• Spridningen av oavsiktligt 
bildade ämnen med farliga 
egenskaper är mycket liten 
och uppgifter om bildning, 
källor, utsläpp samt sprid-
ning av de mest betydande 
av dessa ämnen och deras 
nedbrytningsprodukter är 
tillgängliga.

• Förorenade områden 
är åtgärdade i så stor 
utsträckning att de inte 
utgör något hot mot män-
niskors hälsa eller miljön.

• Kunskap om kemiska 
ämnens miljö- och hälso-
egenskaper är tillgänglig 
och tillräcklig för riskbe-
dömning.

• Information om miljö- och 
hälsofarliga ämnen i ma-
terial, kemiska produkter 
och varor är tillgänglig.

Bakgrund

Kemikaliesamhället

Vi lever idag i ett kemikalieberoende samhälle där förbrukning, både i antal 
kemiska substanser och i förbrukad mängd kemikalier, aldrig har varit större. 
År 1950 producerades cirka sju miljoner ton kemikalier i världen. Idag till-
verkas cirka fyrahundra miljoner ton årligen. Enligt Kemikalieinspektionen 
kommer denna ökade användning sannolikt att fortsätta och Organisationen 
för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) beräknar att värdet av den 
globala kemikalieproduktionen kommer att växa med åttiofem procent mel-
lan år 1995 och år 2020. Många oönskade kemiska ämnen bildas i industriella 
processer (1, 2). Idag finns drygt tolvtusen kemiska ämnen inom Sverige i 
Kemikalieinspektionens produktlista. Dessa ämnen ingår i omkring åttiofem-
tusen olika kemiska produkter som i sin tur ingår i ett ytterligare antal varor; 
exempelvis i bilar, kläder och byggnadsmaterial. Genom importerade varor 
tillförs ytterligare ett antal ämnen. Enligt Kemikalieinspektionen används 
idag i EU över hundratusen kemiska ämnen. Det finns inga säkra siffror på 
hur många av dessa ämnen som är av kommersiell betydelse eller hur många 
som konsumenter kommer i kontakt med (9). Ofta saknar allmänheten kun-
skap om risker och effekter vid användning av många kemikalier

Kunskaperna om kemiska ämnen måste förbättras

Vi vet att många kemiska ämnen har negativa effekter på både vår hälsa och 
miljön. Dock saknas fortfarande mycket kunskap om vad det är för egen-
skaper hos kemikalier och föroreningar som påverkar människors hälsa och 
miljön. Det är därför svårt att begränsa riskerna. I EU:s kemikalielagstiftning, 
REACH, har företagen ett tydligt ansvar att undersöka sina kemiska ämnens 
hälso- och miljöfarlighet. Företagen ska riskbedöma och redovisa hur ämnena 
kan hanteras säkert. Särskilt farliga ämnen får inte användas utan tillstånd. 
REACH är en omfattande lagstiftning men hanterar i första hand användning 
av kemiska ämnen och blandningar av kemiska ämnen. För kemiska ämnen 
i varor behöver de endast registreras om varan är avsedd att avge kemiska 
ämnen eller om den innehåller mer än 0,1 viktprocent särskilt farliga ämnen. 
Producenten av varan är då också skyldig att informera om att det finns sär-
skilt farliga ämnen i produkten till inköparen av varan, men även till konsu-
menter om dessa begär det. 

Giftfri miljö 
Miljökvalitetsmål: Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av 
samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna 
av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa 
och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära 
bakgrundsnivåerna.
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Särskilt farliga ämnen

I miljömålet ”En giftfri miljö” läggs särskild vikt vid ”särskilt farliga äm-
nen”. Särskilt farliga ämnen definieras av miljödepartementet i Ds 2012:23 
som ”ämnen som är persistenta och bioackumulerande, ämnen som är can-
cerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska, ämnen som är hor-
monstörande eller kraftigt allergiframkallande samt ämnen med andra allvar-
liga egenskaper som inger motsvarande grad av betänklighet”. Definitionen 
är striktare än den som finns i REACH och i befintlig svensk lagstiftning. 
Regeringen har därför antagit ett etappmål om särskilt farliga ämnen. Etapp-
målet anger att det övergripande målet är att skärpa definitionen om särskilt 
farliga ämnen i lagstiftningen och att påbörja en utfasning av dessa.

Hälso- och miljöeffekter

Exempel på giftiga ämnen vi utsätts för dagligen är tungmetaller, brome-
rade flamskyddsmedel och antibakteriella tillsatser som innehåller till ex-
empel klororganiska föreningar (4, 5). Några procent av befolkningen har 
skadliga halter av kadmium i njurarna och bland annat PCB och bromerade 
flamskyddsmedel förekommer i bröstmjölk (6, 7). Förutom tungmetaller och 
långlivade organiska föreningar, så har hormonpåverkande ämnen fått stor 
uppmärksamhet under senare år, framför allt vad gäller östrogena effekter 
med påverkan på fertilitet och fortplantning liksom på hjärnans utveckling 
och beteende. Sådana effekter har främst iakttagits hos vilda djur som fåglar 
och fiskar. Ämnenas effekt på människor är under utredning och ännu inte 
tillräckligt studerade.

Spridning av kemikalier

I Sverige är det förutom den avsiktliga spridningen som sker av kemikalier, 
till exempel spridning av bekämpningsmedel, främst den diffusa spridningen 
via varor och avfall som ger upphov till problem. Vissa varor, till exempel 
byggnadsmaterial, existerar i samhället under lång tid vilket leder till att ex-
ponering kan bli mycket långvarig. Dessutom är många kemikalier i produk-
ter, till exempel bromerade flamskyddsmedel, långlivade och en del anrikas 
och sprids i miljön. Det stora antalet kemikalier och risker förknippade med 
dessa måste främst hanteras genom politiska beslut nationellt och interna-
tionellt. Genom tydliga politiska beslut kan försiktighetsprincipen användas 
fullt ut till att fasas ut farliga eller potentiellt farliga ämnen och därmed tvinga 
industrin att arbeta fram nya, mindre skadliga produkter. På lokal nivå kan 
alla ta ansvar genom att tillämpa försiktighetsprincipen när man köper och 
använder produkter. Det innebär att kemiska produkter där risker för männis-
kors hälsa eller miljön inte kan uteslutas, ska om de kan, ersättas med inköp 
av mindre farliga produkter.

Förorenade områden

I anslutning till där det tidigare har legat industrier eller andra verksamhe-
ter finns det på många platser runt om i landet förorenad mark. Naturvårds-
verket ansvarar för att samordna och prioritera arbetet med att identifiera, 
riskklassa och åtgärda förorenade områden på nationell nivå. Länsstyrelserna 
ansvarar för arbetet på regional nivå och kommunerna på lokal nivå. År 2011 

Organisation for Economic 
Co-operation and 
Development (OECD), or-
ganisationen för ekonomiskt 
samarbete och utveckling med 
huvudsäte i Paris är en interna-
tionell organisation som arbete 
för samarbete mellan industri-
ella länder med demokrati och 
marknadsekonomi. I dagsläget 
har OECD trettiofyra med-
lemsländer. De arbetar för att 
främja en politik som kommer 
att förbättra den ekonomiska 
och sociala välfärden för männ-
iskor runt om i världen.
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hade sammanlagt åttiotusen områden som konstaterats vara förorenade, eller 
misstänkts vara förorenade, identifieras. Av dessa hade drygt 18 700 hun-
nit riskklassats. Länsstyrelserna uppskattade att sammanlagt 1600 områden 
kommer att behöva åtgärdas. Det finns tjugotvå områden med identifierade 
akuta risker. Det innebär att det finns akuta risker vid direktexponering el-
ler att vattentäkter eller naturområden hotas idag eller inom tre år. I större 
tätorter är det vanligast att områden åtgärdas när de exploateras till exempel 
när ett tidigare industriområde blir till bostadsområde. Sammanlagt har om-
kring tvåtusen områden sanerats genom exploatering mellan åren 1999 och 
2011. För närvarande finns det möjlighet att söka statligt bidrag för att åtgärda 
prioriterade områden. Under år 2011 pågick det saneringar på tjugonio områ-
den med statliga bidrag och sammanlagt har åttionio områden sanerats med 
statliga bidrag (8). 

Miljötillståndet i Lomma kommun

Användning av kemikalier i Lomma kommun och i 
kommunens verksamhet

I många delar av kommunens verksamhet förekommer användning av kemi-
kalier, antingen direkt i den kommunala verksamheten eller indirekt av till 
exempel entreprenörer anlitade av kommunen. Det gäller allt från städning 
till drift av simbassänger. Det finns också många näringsidkare och anlägg-
ningar som använder kemikalier i sin verksamhet. Deras och kommunens 
kemikalieanvändning kontrolleras av kommunens miljöförvaltning som in-
formerar och bedriver tillsyn utifrån gällande lagstiftning. 

Kommunens ansvar ligger främst i avfallsledet. Lomma kommun är delägare 
i Sysav som ansvarar för avfallshanteringen inom kommunen. Sysav ägs ge-
mensamt av fjorton kommuner i södra Skåne och ansvarar för hanteringen av 
avfall inklusive farligt avfall i de fjorton ägarkommunerna. Inlämning av far-
ligt avfall sker på närmaste återvinningscentral i Lund eller Malmö kommun. 
Se även stycken om avfall under miljömålet ”God bebyggd miljö”.

Slam och avloppsreningsverk

Det slam som avskiljs i avloppsreningsverk kan innehålla till exempel skad-
liga tungmetaller eller stabila organiska ämnen. Dessa ämnen kommer från 
omgivningen via dagvatten eller från hushåll och industrier via avloppet. I 
Lomma kommun går delar av avloppsvattnet till Sjölunda reningsverk som 
hör till Malmö kommun. Borgeby avloppsreningsverk hör till Lomma kom-
mun och är miljöcertifierat sedan år 2002 (ISO 14001). Dit går cirka halva 
mängden av kommunens spillvatten. Cirka nio procent av dagvattnet går i 
samma ledning som avloppsvattnet till reningsverket. Övrigt dagvatten av-
leds separat från avloppet, antingen till dagvattendammar (cirka femton dam-
mar) eller direkt till åar och hav. De analyser som krävs görs kontinuerligt och 
därmed finns en kontroll av innehåll i slammet av bland annat; bly, kadmium, 
koppar, krom, kvicksilver, nickel, zink, nonylfenol, PCB, PAH och toluen. 
Samtliga ämnen som mäts ligger långt under de riktvärden som Naturvårds-
verket satt upp för slam som ska spridas på åkrar. 

ISO 14001 är en internationellt 
accepterad standard för miljö-
ledningssystem i företag, indu-
strier och organisationer. Målet 
med införande av miljölednings-
systemet är att organisationen 
skall minska sin miljöpåverkan. 
Det garanterar också att all 
tillämplig miljölagstiftning och 
krav från olika intressenter 
uppfylls.
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Särskilt farliga ämnen i naturmiljön

Undersökningar av farliga ämnen i Lommas naturmiljö har genomförts dels 
i samband med undersökningar av förorenad mark (se eget avsnitt), dels ge-
nom Öresunds Vattenvårdsförbund (ÖVF) och dels genom Lunds universitet. 
ÖVF har genomfört provtagningar under år 2010 av bland annat vissa PCBer, 
vissa organiska tennföreningar, PAH-föreningar och tungmetaller i skrubb-
skädda och blåmusslor i Lommabukten (10). Halterna jämfördes sedan med 
tidigare resultat från åren 1999, 2002 och 2006. Undersökningen visade på 
ökande halter i skrubbskädda av tungmetallerna kobolt, krom och kvicksil-
ver. Från att tidigare ha minskat hade halterna av både PCB och organiska 
tennföreningar ökat sedan år 2006. I blåmusslor hade tungmetallerna arsenik, 
kadmium, koppar och bly ökat, medan mangan minskade. Klorerade pestici-
der visade på fortsatt låga halter. PCB-halten hade ökat jämfört med tidigare 
undersökningar medan PAH minskade jämfört med år 2006. Tennorganiska 
föreningar ökade jämfört med 2006 års undersökning. Under hösten år 2006 
gjordes en studie av hexaklorbensenhalter i abborrar från Habo damm, Os-
karsfridsdammen och Östra dammen (11). I abborre från Oskarsfridsdammen 
fanns fyra gånger högre halter av hexaklorbensen än i abborre från Östra 
dammen. De uppmätta halterna i Oskarsfridsdammen anses som höga uti-
från de riktvärden som finns. Provtagningarna visar att det finns höga halter 
av miljöstörande ämnen i vattenmiljöer inom kommunen. Det är därför av 
största vikt att kommunen skaffar sig mer kunskap för att klargöra situationen 
och för att så långt som det är möjligt minska utsläpp av dessa ämnen.

Särskilt farliga ämnen i byggnader

PCB

PCB är att långlivat och giftigt ämne som är farligt både för människors häl-
sa och för naturmiljön. PCB har bland annat använts som tillsats i fogmas-
sor mellan åren 1956 och 1973 varefter det förbjöds. PCB läcker fortfarande 
kontinuerligt ut i omgivningen från fogmassor som sitter utomhus, i första 
hand till marken runt byggnaden men även till luft. PCB i fogmassor är även 
ett inomhusproblem. Det gäller framförallt om det finns inomhusfogar med 
PCB, men även utomhusfogar kan ge förhöjda PCB-halter i inomhusluften. 
Samtliga industrier eller flerbostadshus som har byggt eller renoverats mellan 
åren 1956 och 1973 ska PCB-inventeras. Inventeringarna skulle vara klara 
och rapporterade till kommun senast i juni år 2008. Finns det fogmassa eller 
golvmassa med mer än 0,050 viktprocent PCB i fastigheten så ska fastigheten 
åtgärdas genom att saneras och bytas ut senast 30 juni 2014. 

Nybyggnation

Vid nybyggnation ställs idag inga krav i exploateringsavtalen på vilken typ 
av byggmaterial som ska användas. Miljöbalken lägger ansvaret för utredning 
och bedömning av produkter och varor på leverantören, medan ansvaret att 
ersätta farliga ämnen med mindre farliga ska användaren av dessa produkter 
ta. Inom byggbranschen finns bland annat BASTA-projektet (13) som syftar 
till att fasa ut användningen av ämnen med särskilt farliga egenskaper ur ke-
miska produkter och byggvaror. Dock är inte alla leverantörer medlemmar.

Skrubbskädda (Platichthys fle-
sus) är en plattfisk. Den ligger 
platt på sandiga bottnar halvt 
nedgrävd och söker sin föda. 
Det är en populär matfisk. Man 
bör fiska skrubbskädda försik-
tigt för att inte skada Östersjön 
och Öresunds populationer. 

Abborre (Perca fluviatilis) känns 
vanligen igen på sina ränder 
och sin taggiga ryggfena. Den 
lever i första hand i sötvatten 
men förekommer även i bräckt 
vatten. 

Blåmusslor (Mytilidae) är en 
familj av musslor med 109 olika 
arter. Musslor är filtrerare och 
kan agera som små reningsverk. 
Ett projekt där man odlar blå-
musslor i Öresund pågår för att 
försöka förbättra havsmiljön.



38

KunskapsdelKunskapsdel
Giftfri miljö

Miljöfarliga verksamheter och anläggningar

År 2012 fanns det ungefär 2200 företag registrerade i Lomma kommun. To-
talt är nio företag miljöcertifierade enligt ackrediterat organ. Sextiotre företag 
bedriver U-verksamhet vilket innebär miljöfarlig verksamhet som inte kräver 
något särskilt tillstånd. Det finns tjugo stycken C-anläggningar vilket innebär 
miljöfarlig verksamhet som behöver tillstånd från kommunen. Det finns tre 
stycken B-anläggningar. För att driva en B-anläggning krävs tillstånd från 
Länsstyrelsen. Miljö- och byggnadsförvaltningen kontrollerar hantering av 
kemikalier på företagen.

Ekologisk mat i kommunal verksamhet

Det har skett ett kontinuerligt arbete med att öka andelen KRAV-märkt mat 
i den kommunala verksamheten och år 2012 var sexton procent av den in-
handlade maten KRAV-märkt. Vid odling och framställning av ekologisk 
mat minimeras användningen av farliga kemikalier. Till exempel används 
inte bekämpningsmedel vid odling eller förebyggande mediciner till djuren. 
Att köpa KRAV-märkt mat är därför ett sätt för Lomma kommun att minska 
kemikalieanvändningen i samhället. Det är också ett sätt att minska expone-
ringen av kemikalier för dem som äter maten. 

Bekämpningsmedel och fosforgödselmedel

De största användarna av bekämpningsmedel i kommunen är lantbruket. 
Ibland sker oanmälda stickprovskontroller från kommunens sida för att kon-
trollera att regler kring hantering och förvaring av bekämpningsmedel följs. 
Inga uppgifter finns om använda mängder bekämpningsmedel inom jord-
bruket i kommunen. Eftersom omkring sextiofem procent av marken i kom-
munen är jordbruksmark bedöms användningen vara stor. Det finns heller 
inga undersökningar på bekämpningsmedelsrester i dammar eller brunnar 
och enskilda vattentäkter. Däremot finns en undersökning gjord på den stora 
grundvattenförekomsten Alnarpsströmmen som visade på mindre mängder 
bekämpningsmedelsrester i det ytliga grundvattnet (12).

Inga uppgifter finns kring hushållens och båtfolkets användning av bekämp-
ningsmedel men användningen förmodas vara stor på grund av att försälj-
ningsstatistiken pekar på det. Någon information eller kontroll av användning 
sker inte från kommunens sida. I skötsel av kommunens parker och grönom-
råden används idag inga kemikalier vid den generella skötseln. Däremot fö-
rekommer det kemikalier vid punktinsatser, till exempel för att bekämpa jät-
teloka. Golfbanan har tillstånd för bekämpning med ett antal klass 2-ämnen.

Trots minskad användning av fosfatgödselmedel med hög kadmiumhalt (finns 
som förorening i fosfatgödselmedel) inom jordbruket sker fortfarande en upp-
lagring av kadmium i den skånska åkermarken. Kadmium tas upp av växter 
vilket leder till att människor får på i sig kadmium bland annat via maten. 
Kadmium som kommer via maten kan leda till njurskador. Förr eller senare 
kommer kadmium ut i vattnet, antingen via avloppsreningsverk eller via läck-
age från åkermarken (13). Kadmium kan också spridas genom användning av 
slam som gödsel på åkermark. 

Det finns olika typer av märk-
ningar med syfte att informera 
om och försäkra att en vara el-
ler tjänst uppfyller vissa kriterier 
rörande till exempel natur, etik 
och kvalitet.

• Bra miljöval är Svenska Na-
turskyddsföreningens miljö-
märke

• Ekologiskt jordbruk indikerar 
att varan eller tjänsten följer 
EU:s regler för ekologiskt 
jordbruk

• Fairtrade visar att varan bi-
drar till bättre arbetsvillkor 
för arbetare i u-länder

• KRAV-märkning står för bra 
miljö, god djuromsorg, god 
hälsa och socialt ansvar

• Svanen är Nordens officiella 
miljömärkning
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Förorenade områden

Den tidigare brytningen av lera i Lomma kommun skapade många öppna 
tomma lertäkter i landskapet. Under 1900-talet användes många av lertäk-
terna som soptippar för allt från industriavfall till hushållsavfall och bland 
annat eternit dumpades. Dumpningen skedde till stor del utan kontroll eller 
behandling av avfall som idag anses vara farligt avfall. Även Lomma Hamn 
består till stor del av blandad utfyllnad som har dumpats i havet. Den tidi-
gare okontrollerade dumpningen av avfall har resulterat i att det finns en stor 
mängd förorenade områden i Lomma kommun. Samtliga utom två av de iden-
tifierade deponierna ligger i anslutning till Lomma tätort (figur 1).

MIFO (Metodik för Inventering av Förorenade Områden) har tagits fram 
av Naturvårdsverket. I länsstyrelsens MIFO-databas finns sjuttio fastighe-
ter identifierade i Lomma kommun där det funnits eller finns en verksamhet 
som kan ha förorenat marken. Tio av dessa objekt är riskklassade och fyra av 
dessa objekt har hamnat i riskklasserna 1 och 2 som är prioriterade. De sextio 
objekt som ännu inte riskklassats behöver riskklassen för att kunna avgöra 
dess farlighet för människor och miljö. Det är länsstyrelsens ansvar att in-
ventera och riskklassa de kvarvarande områdena. Det finns omkring femton 
pågående verksamheter som räknas som branschklass 1 och 2, vilka omfattar 
verksamheter som kan förorsaka de mest förorenade områdena. Dessa områ-
den är kommunens ansvar att inventera och riskklassa. Kommunen har dess-
utom tillsynen över den eventuellt förorenade marken som kan ha orsakats av 
de sjuttiofem miljöfarliga verksamheterna i kommunen. 

Figur1. Identifierade och ej åtgärdade deponier i närheten av Lomma tätort (14).

Leran runt om Lomma är spe-
ciellt lämpad för tegeltillverk-
ning. Leran kallas helt enkelt för 
Lommaleran och är en sengla-
cial marin lera. Man kan idag 
se den gula färgen på många 
hus runt om i Lomma. Lommas 
första tegelbruk anlades redan 
år 1682. Tack vare tegelbruken 
kunde samhället expandera. 
Hamnen blev större på grund 
av transporterna och när tegel-
stensindustrin var som störst 
tillverkade man drygt 2,5 mil-
joner tegelstenar om året. Allt 
eftersom tegelbruken lades ner 
med början kring förra sekel-
skiftet började man dumpa so-
por i täkterna som även fylldes 
med grundvatten och dammar 
bildades.
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Mål för miljöarbetet med Giftfri miljö

Kommunens arbete med giftfri miljö har med tanke på kommunens historia 
och nuvarande utbyggnadstakt valt att fokuseras kring förorenad mark och 
miljövänligt byggande. Med den höga byggtakten i kommunen finns det tack 
vare lagstiftning kring förorenad mark möjligheten att minska mängden gif-
ter i vår omgivning. Det gäller dock att vid nybyggnation ställa krav på de 
material som används så att inga nya miljöfarliga ämnen hamnar i omlopp. 
Ett annat prioriterat område är vattenmiljöer där Lommabukten är en av kom-
munens viktigaste resurser som måste värnas för framtiden. Dessa fokusom-
råden har lett fram till att kommunen har valt att sätta upp följande mål:

• Förekomsten av ämnen i material och varor i kommunen ska inte or-
saka skada på människors hälsa eller miljön.

• Förorenade områden i kommunen ska senast år 2025 vara kända och 
åtgärdade i så stor utsträckning att de inte utgör något hot mot männis-
kors hälsa eller miljön.

• Kunskapen om förekomst om särskilt farliga ämnen**i byggnader i 
kommunen ska öka.

• Kunskapen om särskilt farliga ämnen*, bekämpningsmedel och läke-
medelsrester i vattenmiljöer i kommunen ska öka.

• Kommunen ska främja ekologiskt odlade produkter samt fairtradepro-
dukter.

• Utsläpp av ämnen som är miljö- eller hälsoskadliga från dagvatten ska 
minimeras.

• Kommunen ska minimera utsläppen av kadmium till miljön från den 
egna verksamheten.

Miljömål antagna i ”Marint naturmiljöprogram för Lomma kommun 
2010-2020”

• Kunskapen om vilka halter av särskilt farliga ämnen (definierade i 
SOU 2000:53) som finns i Lommabuktens naturmiljö ska ständigt öka 
(Mål 2.1).

• Kunskapen om vilka halter av kemiska bekämpningsmedel och deras 
nedbrytningsprodukter som finns i sediment och organismer i Lom-
mabukten ska ständigt öka (Mål 2.2).

• Nedskräpningen av havet och stränderna ska minska (Mål 2.3).
• Utsläppen av miljögifter till havet ska minska (Mål 2.4).

Källförteckning
(1) Europeiska kommissionen (2001) White Paper – Strategy for a Future 

Chemicals Policy COM (2001) 88 Final, även på svenska: http://www.
europe.eu.int/comm/environment/chemicals/whitepaper.htm

(2) Kemikalieinspektionen (2003) Underlag till fördjupad utvärdering av 
miljökvalitetsmålet Giftfri miljö

* Särskilt farliga ämnen så som de är definierade i etappmålet för ”Särskilt farliga 
ämnen”
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(3) Europeiska kommissionen (2006) REACH in brief. (www.kemi.se)

(4) Cecilia Backe (2002) Gifter i Skånes miljö – en kunskapssammanställ-
ning om miljöfarliga ämnen. Länsstyrelsen i Skåne län, 2002:33

(5) Miljömål.se – den svenska miljömålsportalen – www.miljomål.se

(6) Naturvårdsverket – www.naturvardsverket.se

(7) Kemikalieinspektionen – www.kemi.se

(8) Naturvårdsverket, Efterbehandlingsåret 2011 – Lägesbeskrivning av 
arbetet med att avhjälpa sådana föroreningsskador som avses i 10 kapit-
let miljöbalken

(9) Kemikalieinspektionen, Handlingsplan för en giftfri vardag 2011–2014

(10) ÖVF RAPPORT 2011:7, Öresunds vattenvårdsförbund

(11) Karl-Johan Persson (2007) Evidence of elevated concentrations of the 
organochlorine pesticide hexachlorobenzene (HCB), in perch (Perca 
fluviatilis), living in a small pond situated close to a landfill. Examens-
arbete vid Ekologiska institutionen, Lunds universitet.

(12) SWECO WBB VIAK (2001) Bekämpningsmedelsrester i Alnarps-
strömmen. Samarbetskommittén för Alnarpsströmmen.

(13) BASTA – vägen till giftfritt byggande – www.bastaonline.se

(14) Miljökontoret i Lomma kommun

Kemikalieinspektionen 
(KemI) är den myndighet 
som har huvudansvaret för 
miljömålet Giftfri miljö under 
Miljödepartementet och har 
cirka tvåhundrafemtio anställda. 
De arbetar inom Sverige och 
EU men även på ett globalt 
plan för att begränsa hälso- och 
miljörisker med farliga kemika-
lier.
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Nationell 
precisering
• Vändpunkten för uttun-

ningen av ozonskiktet har 
nåtts och början på åter-
växten observeras.

• Halterna av klor, brom 
och andra ozonnedbrytan-
de ämnen i de övre luftla-
gren understiger den nivå 
där ozonskiktet påverkas 
negativt.

Skyddande ozonskikt
Miljökvalitetsmål: Ozonskiktet ska utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot 
skadlig UV-strålning. 

Bakgrund
Ozonskiktet finns till största delen på tio till femtio kilometers höjd i atmos-
fären och ger ett livsviktigt skydd för växter, djur och människor genom att 
absorbera en del av solens skadliga UV-strålar. Ozonskiktet i atmosfären ris-
kerar att tunnas ut så mycket att allt ozon försvinner. Anledningen till ut-
tunningen beror på ökade utsläpp av vissa lättflyktiga, stabila ämnen som 
innehåller klor eller brom i atmosfären. Exempel på sådana ämnen är bland 
annat så kallade klorfluorkarboner (CFC) och klorfluorväten (HCFC) van-
ligen kallat freoner. Haloner, klorerade lösningsmedel och metylbromid är 
andra exempel på för ozonskiktet farliga ämnen. Dessa ämnen kan under lång 
tid transporteras till atmosfären upp till i ozonskiktet där klor och brom fri-
görs och bidrar till att ozonet bryts ner. Även lustgas (N2O) bryter ned ozonet, 
även om den inte innehåller klor eller brom, genom att lustgasen ombildas 
till kväveoxid som är ozonnedbrytande. Utsläpp av partiklar och vattenånga 
från flygplan som flyger på hög höjd påverkar också ozonskiktet. Vidare på-
verkar halten av växthusgaser i atmosfären ozonskiktet. De ozonnedbrytande 
ämnena kan finnas kvar upp till trehundra år i atmosfären och påverkar alltså 
ozonskiktet under en lång tid. 

Ökad UV-strålning innebär förhöjd risk för olika typer av hudcancer, hudska-
dor, nedsatt immunförsvar och ögonskador. Antalet hudcancerfall har ökat 
kraftig sedan år 1980 på grund av ökad exponering av UV-strålning. I första 
hand beror detta på människors förhållande till solande men beror även på ett 
tunnare ozonskikt (se miljömålet ”Säker strålmiljö”). I miljön kan ekosystem 
på land och i vatten skadas. Skogs- och jordbruk påverkas också. Experiment 
visar att redan en måttlig ökning av UV-strålning får flera växtarter att växa 
långsammare än normalt. Även en mängd biologiska och tekniska material 
skadas av för mycket UV-strålning (1).

Eftersom ozonnedbrytande gaser är mycket långlivade påverkas ozonskiktets 
tjocklek av globala och inte lokala utsläpp. Man har därför infört interna-
tionella avtal. Det viktigaste avtalet om ozonnedbrytande ämnen är Mont-
realprotokollet som trädde i kraft år 1989 och som har godkänts av samtliga 
länder. Syftet med Montrealprotokollet är att globalt fasa ut ozonnedbrytande 
gaser. Utfasningen ska enligt protokollet ske först i de rikaste länderna och 
sedan genomföras i de fattigare länderna. Protokollet har varit mycket fram-
gångsrikt och utsläppen av ozonnedbrytande ämnen har totalt sett minskat. 
Eftersom lustgas inte ingår bland avtalets farliga ämnen är det idag den störs-
ta faran för ozonskiktet. Kväve från gödsel och urin från djuren ombildas till 
lustgas. På grund av ökad gödsling av åkermarken är lustgasutsläppen också 

Ultraviolett strålning eller UV-
strålning är en elektromagne-
tisk strålning med en frekvens 
inom våglängdsområdet 400 
till 10 nanometer vilket är 
kortare än det synliga ljuset. 
UV-strålningen kommer i för-
sta hand från solen och kan 
medföra snöblindhet, då små 
sår uppkommer på hornhinnan. 
Stora doser UV-ljus kan orsaka 
hudcancer. 

Visste du att risken för hud-
cancer ökar med drygt tjugo 
procent för personer som solat 
i solarium?
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ökade. Utsläppen av freoner ökar också fortfarande. Utsläppen av freoner be-
ror dels på läckage från gamla anläggningar och byggmaterial i de rikare län-
derna där användning generellt är förbjuden. Användning av freoner är dock 
fortfarande tillåten i östra Asien och en del andra fattigare länder. Nyproduk-
tion från dessa länder ökar utsläppen. 

Idag är ozonskiktet 3,5 procent tunnare jämfört med år 1980 då det fortfaran-
de var relativt opåverkat. Tjockleken har varit relativt konstant de senaste tio 
åren med en svag ännu inte statistiskt säkerställd uppåtgående trend. Ozon-
skiktets lokala tjocklek varierar geografiskt och årstidsmässigt beroende på 
olika meteorologiska fenomen. Det är generellt tunnare vid polerna och tjock-
are vid ekvatorn. Ozonskiktet bedöms vara återställt till 1980 års nivå någon 
gång mellan åren 2025 och 2040 och till 1960 års nivå om cirka hundra år.

Sedan år 2010 får inte freoner användas i underhåll eller service av kyl- och 
luftkonditioneringsutrustning enligt förordning (EG) 2037/2000. Produktion 
av freoner, andra fullständigt halogenerade klorfluorkarboner, haloner, kolte-
traklorid, 1,1,1-trikloretan, bromfluorkolväten, bromklormetan och metylbro-
mid har avvecklats enligt förordning (EG) 2037/2000. Man har även stegvis 
börjat förbjuda användning av sådana ämnen. 

Riksdagen har beslutat om en avvecklingsplan för både CFC och ersättnings-
medlet HCFC. För CFC är sedan den 31 december 1999 all större yrkesmässig 
användning förbjuden. Undantag finns för aggregat som innehåller mindre än 
niohundra gram köldmedium. För HCFC gäller att det inte får användas vid 
nyinstallation och för påfyllning av befintliga aggregat. Alla fasta aggregat 
samt enhetsaggregat som innehåller över tre kg köldmedier ska förbjudas att 
innehålla HCFC från den 31 december 2014. Fram tills dess ska de årligen ge-
nomgå en kontrollbesiktning, som utförs av en ackrediterad kylfirma, för att 
förebygga läckage. Anläggningar som innehåller mer än tio kg HCFC/HFC är 
anmälningspliktiga (2). De ska även lämna en årlig rapport över vad som skett 
med anläggningen till miljökontoret. HFC (olika fluorerade kolväten) används 
som ersättning till CFC och HCFC och är inte ozonnedbrytande, dock räknas 
HFC som en mycket potent växthusgas (3). 

Enligt en ny förordning om elektronikavfall som trädde i kraft under år 2005 
ska producenterna transportera bort, behandla och återvinna allt insamlat 
elektronikavfall från hushållen, även det som samlats in via kommunerna. 
Förordningen innebär också att det är tillåtet för hushållen att själva transpor-
tera sina uttjänta kyl- och frysmöbler till mottagningsplatsen. 

Miljötillståndet i Lomma kommun
Eftersom mindre enskilda anläggningar som till exempel kylskåp inte är till-
ståndspliktiga, är det omöjligt för kommunen att reglera och övervaka hur 
många mindre anläggningar med ozonnedbrytande ämnen det finns. För 
större anläggningar däremot krävs tillstånd och de inspekteras regelbundet 
av kommunen. Diagrammen nedan visar att den största delen HCFC har bytts 
ut mot HFC som nu är det klart vanligaste köldmediet. Däremot finns det fort-
farande omkring tvåhundra kg HCFC kvar i stillståndspliktiga anläggningar. 

Freon är från början ett han-
delsnamn för ett köldmedium 
(transporterar värme mellan 
kall och varm plats) som be-
står av de kemiska förening-
arna CFC (klorfluorkarboner), 
HCFC (klorfluorkolväten) och 
HFC (väte-fluor-kol-föreningar). 
Numera kallas alla liknande 
varor för freon. Det har tidigare 
använts i kyl- och frysskåp, som 
drivgas i sprayburkar, i tvättme-
del etcetera. Man upptäckte på 
1970-talet att när UV-strålar 
träffar freon slås detta sönder 
varpå klor frigörs som i sin tur 
har en uttunnande effekt på 
ozonlagret. Sedan år 1995 har 
det varit förbjudet med an-
vändning av freoner.
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Den långsiktiga trenden med minskade mängder installerad HCFC har pla-
nat ut under de senaste åren. Så länge det finns HCFC kvar finns det risk för 
läckage som riskerar att skada ozonskiktet. Det är därför viktigt att minska 
mängden installerad HCFC för att eliminera risken för utsläpp. HFC påverkar 
inte ozonskiktet men är en mycket potent växthusgas som riskerar att läcka 
ut från de anläggningar där den finns installerad. Därför är det viktigt att 
på sikt hitta ett alternativ som varken påverkar ozonskiktet eller bidrar till 
klimatförändringarna.

Mål för miljöarbetet med ”Skyddande ozonskikt”

Inga åtgärder för målet är aktuella. Idag sker inga utsläpp från kommunens 
verksamheter. Trots detta är det viktigt att målet fortsatt finns kvar.

Förslag på miljömål

• Inga utsläpp av ozonnedbrytande ämnen ska ske från kommunens 
verksamheter.
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Figur 1. Den totala mängden installerad HFC i tillståndspliktiga anläggningar i Lomma 
kommun (4).
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Figur 2. Den totala mängden installerad HCFC i tillståndspliktiga anläggningar i Lomma 
kommun (4).



45

Kunskapsdel
Skyddande ozonskikt

Kunskapsdel

Källförteckning
(1) Naturvårdsverket (2012). Steg på vägen Fördjupad utvärdering av miljö-

målen 2012 Rapport 6500.

(2) Förordning (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbry-
tande ämnen

(3) IPCC, Climate Change 2007:Synthesis Report.

(4) Miljökontoret i Lomma kommun

Förutom att ett uttunnat ozon-
skikt kan orsaka hudcancer, 
ögonsjukdomar etcetera kan 
det medföra att miljön kan 
skadas. Jord- och skogsbruk kan 
försämras. 

På Antarktis är det vår sep-
tember och oktober och år 
2013 var ozonskiktet dessa 
månader uttunnat cirka femtio 
procent. På Arktis förtunnades 
ozonskiktet hela åttio procent 
våren år 2011. I Sverige har en 
uttunning på cirka fem procent 
uppmätts som högst. 

Om du har gamla kylskåp eller 
brandsläckare bör du vara 
noggrann att lämna in dem på 
miljöstationer så att eventu-
ella freoner och andra farliga 
ämnen tas hand om och på så 
vis påverka att färre ozonned-
brytande ämnen släpps ut.
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Nationell 
precisering
• Individens exponering för 

skadlig strålning i arbets-
livet och i övriga miljön 
begränsas så långt det är 
rimligt möjligt.

• Utsläppen av radioaktiva 
ämnen i miljön begränsas 
så att människors hälsa 
och den biologiska mång-
falden skyddas.

• Antalet årliga fall av hud-
cancer orsakade av ultra-
violett strålning är lägre 
än år 2000.

• Exponeringen för elektro-
magnetiska fält i arbets-
livet och i övriga miljön 
är så låg att människors 
hälsa och den biologiska 
mångfalden inte påverkas 
negativt.

Säker strålmiljö
Miljökvalitetsmål: Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot 
skadliga effekter av strålning i den yttre miljön. 

Bakgrund
Det finns olika typer av strålning som alla har olika egenskaper. Röntgenstrål-
ning och strålning från radioaktiva ämnen kallas för joniserande strålning. 
Strålning med lägre energi kallas icke-joniserande strålning. UV-strålning 
och radiovågor från basstationer (master för mobiltelefoni) och mobiltelefoner 
är exempel på icke-joniserande strålning. Det finns goda kunskaper om hur 
joniserande strålning kan skada människan på olika sätt. När det gäller icke-
joniserande strålning däremot är kunskaperna fortfarande begränsade (1).

Joniserande strålning

I Sverige får varje person årligen en dos av joniserande strålning som är i 
genomsnitt cirka 1,8 mSv (milliSievert). Detta motsvarar att varje cell i vår 
kropp träffas av strålning cirka en gång om året. Ju högre stråldos en män-
niska utsätts för desto större är risken för cellskador och eventuell utveckling 
av cancer. Av den totala årsdosen kommer cirka en mSv från naturliga strål-
källor som inte går att påverka. Olika åtgärder kan minska den återstående 
dosen (2).

I den yttre miljön kommer den största delen av exponeringen av joniserande 
strålning från naturligt förekommande radioaktiva ämnen i mark, byggnads-
material och grundvatten samt från kosmisk strålning. Samverkan mellan jo-
niserande strålning och kemiska ämnen kan påverka de biologiska effekter 
som strålningen ger upphov till. Till exempel ökar risken för lungcancer för 
rökare som bor i hus med radon i inomhusluften jämfört med icke-rökare som 
utsätts för samma radonhalter. Risken för rökare uppskattas vara cirka femton 
gånger högre än för icke-rökare som utsätts för samma radonexponering (1).

Icke-joniserande strålning

Idag är kunskapen begränsad om sambandet mellan icke-joniserande strål-
ning och uppkomsten av skador. Eftersom de biologiska och fysikaliska ef-
fekterna inte är desamma för joniserande och icke-joniserande strålning kan 
inte en dos för till exempel elektromagnetiska fält beräknas på samma sätt 
som för joniserande strålning. Det är dock väl känt och allmänt accepterat att 
UV-strålningen har effekter som liknar den joniserande strålningens och kan 
ge upphov till bland annat hudcancer. Baserat på antalet årliga fall av cancer 
har UV-strålningen den utan jämförelse största effekten på människors hälsa 
av alla strålkällor (1).
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Ultraviolett strålning

Ultraviolett strålning (UV-strålning) delas in i tre grupper, UVA-, UVB- och 
UVC-strålning beroende på hur lång våglängden är. UVA-strålning har längre 
våglängd medan UVC-strålning har kortare våglängd. Ju kortare våglängden 
är desto mer energirik och skadligare är den. Hur mycket UV-strålning var 
och en utsätts för styrs i hög grad av vår livsstil och våra solvanor. UV-strål-
ning från solen är en bidragande orsak olika typer av hudcancer, däribland 
malignt melanom, den allvarligaste formen av hudcancer. Antalet diagnos-
tiserade fall har ökat kraftigt de senaste trettio åren. Ökningen anses främst 
bero på ändrade solvanor och semesterresor till varmare länder och även att 
solning i solarier ökat under tidsperioden. Solarier ger främst UVA-strålning, 
men också lite UVB-strålning. Lagen tillåter UVA-strålning i solarier vara 
cirka fyra gånger intensivare än i naturlig sol. Statens strålskyddsinstitut av-
råder dock alla från att sola i solarium. 

Elektromagnetiska fält

Vi utsätts dagligen för strålning från elektromagnetiska fält från till exempel 
apparater i hushållet, datorskärmar, trådlösa nätverk (Wi-Fi), säkerhetssystem 
i butiker och på flygplatser, kraftledningar, radio- och TV-vågor samt inte 
minst mobiltelefoni. 

När det gäller elektromagnetiska fält har forskning om dess påverkan på män-
niskan bedrivits i mer än fyrtio år. Den internationella strålskyddskommissio-
nen för icke-joniserande strålning, ICNIRP, har analyserat de vetenskapliga 
studier som har publicerats om elektromagnetiska fält. ICNIRP gav år 1998 
ut riktlinjer för gränsvärden som är baserade på den strålnivå där radio- och 
mikrovågor ger skador i kroppen (1). I miljömålsarbetet är det främst risker 
med elektromagnetiska fält från kraftöverföring samt risker med mobiltele-
foni som behandlas. I båda fallen följer de nationella myndigheterna forsk-
ningen om eventuella hälsoeffekter och meddelar på grundval av detta råd 
till kommuner och allmänhet. I det förstnämnda fallet tillämpas försiktig-
hetsprinciper för att inte utsätta allmänheten för starka magnetfält i onödan. 
I det andra fallet kan nämnas att Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) (tidigare 
Statens strålskyddsinstitut (SSI)) gjort vissa påpekanden om att det till exem-
pel kan vara bra att använda handsfree till mobiltelefoner eftersom det inte 
går att utesluta att strålning från mobiltelefoner skulle kunna ha långsiktigt 
skadliga effekter.

Rekommenderad begränsning för allmänheten vid frekvensen 900 MHz 
(GSM 900) är 4,5 W/m2 uttryckt som strålningstäthet eller 41 V/m uttryckt 
i fältstyrka. Vid 1800 MHz (GSM 1800) är gränsvärdet 9 W/m2 eller 58 V/m 
och vid 2 000 MHz (UMTS eller 3G) 10 W/m2 eller 61 V/m. Samma värden 
anges också i rekommendationer från ICNIRP. För mobiltelefoner finns det 
ett rekommenderat värde för hur mycket strålning en användare får absorbe-
ra. Detta värde kallas SAR-värdet (Specific absorption rate) vilket är satt med 
stora säkerhetsmarginaler. Rekommenderade SAR-värden följs upp av SSM.

International Commission 
on Non-Ionizing Radiation 
Protection (ICNIRP), den 
internationella strålskyddskom-
missionen för icke-joniserande 
strålning är en förening för fors-
kare som jobbar med strålning 
och människors hälsa. ICNIRP 
bildades år 1992 och anlitas 
ofta av till exempel WHO och 
EU.

Specifik absorptionsnivå eller 
SAR (Specific Absorption 
Rate) står för den effekt som 
absorberas per massa av olika 
typer av strålning och mäts i w/
kg. Man har angett gränsvärden 
för olika utstrålningar eftersom 
höga värden kan vara skadliga.
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Situationen i Lomma kommun

Bakgrundsstrålning av joniserande strålning

Var sjunde månad genomförs mätningar av bakgrundsstrålningen i Lomma 
kommun på två bestämda referenspunkter. Tidigare fanns det en överhäng-
ande fara för radioaktiva utsläpp från kärnkraftsverket i Barsebäck som lig-
ger bara några kilometer från kommunen. Kärnkraftverket har numera tagits 
ur drift och de direkta farorna har därför minskat. Det finns fortfarande risk 
att kommunen skulle drabbas av ett radioaktivt utsläpp från ett kärnkraftverk 
längre bort, men den risken är mindre och omfattningen skulle bli mindre. 
Under år 2010 uppmättes bakgrundsstrålningen under två tillfällen till 0,06-
0,09 μSv/h. Bakgrundsstrålningen är därmed i nivå med den normala bak-
grundsstrålningen i Sverige som ligger mellan 0,05 och 0,20 μSv/h.

UV-strålning 

Lomma kommun är en kustkommun med en mycket attraktiv och lång strand-
linje. Det gör att både kommuninvånare och många besökare från andra kom-
muner årligen besöker Lommas stränder för att bada och sola. Det finns även 
två offentliga solarier i kommunen. 

Antalet fall av hudcancer i Lomma kommun har följt den nationella trenden 
och ökat de senaste tio åren, från cirka 0,7 ‰ år 2000 till 1,4 ‰ år 2010.

Elektromagnetisk strålning

Den enda källan till risker från elektromagnetisk strålning som finns enligt 
strålskyddsmyndighetens riktlinjer är en 400kV-kraftledning som går genom 
norra delen av kommunen.

Figur 1. Promille av invånarna som insjuknat i hudcancer i Lomma kommun (3)

År0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

Pr
om

ill
e

20
01

20
00

20
04

20
05

20
08

20
09

20
10

20
06

20
07

20
02

20
03

Man har tagit fram ett sätt 
att mäta den skadliga delen 
av solens UV-strålning då den 
är som intensivast. Det kallas 
UV-index och brukar ske mitt 
på dagen då solen står högt. 
Ju högre UV-indexet är desto 
större är risken för skador 
(högsta klassen 11+). En molnig 
dag är risken mindre eftersom 
molnen dämpar UV-strålningen. 
I Sverige är medelindex mellan 
5 och 7 en solig sommardag.
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Mål för miljöarbetet med ”Säker strålmiljö”

Förslag på miljömål

• År 2020 ska antalet årliga fall av hudcancer orsakade av UV-strålning 
inte vara fler än år 2000.

• Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot 
skadliga effekter av strålning.

Källförteckning
(1) Statens strålskyddsinstitut (2003) Fördjupad utvärdering av miljökvali-

tetsmålet Säker strålmiljö

(2) Statens strålskyddsinstitut (2003) Strålning – risk och nytta.

(3) Socialstyrelsen
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Nationell 
precisering
• Den svenska och den sam-

manlagda tillförseln av 
kväveföreningar och fos-
forföreningar till Sveriges 
omgivande hav underskri-
der den maximala belast-
ning som fastställs inom 
ramen för internationella 
överenskommelser.

• Atmosfäriskt nedfall och 
brukande av mark inte 
leder till att ekosystemen 
uppvisar några väsentliga 
långsiktiga skadliga effek-
ter av övergödande ämnen 
i någon del av Sverige.

• Sjöar, vattendrag, kust-
vatten och grundvatten 
uppnår minst god status 
för näringsämnen enligt 
förordningen (2004:660) 
om förvaltning av kvalite-
ten på vattenmiljön.

• Havet har minst god mil-
jöstatus med avseende 
på övergödning enligt 
havsmiljöförordningen 
(2010:134).

Ingen övergödning 
Miljökvalitetsmål: Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon 
negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningarna för biologisk mångfald eller 
möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten. 

Bakgrund

Källor och omfattning av övergödning

Övergödning orsakas av för höga halter av växtnäringsämnen (kväve och 
fosfor) i marken eller vattnet. Jordbrukets djurhållning och gödsling av åker- 
och betesmark, skogsbrukets gödsling och utsläpp från avlopp och industrier 
är stora källor av både kväveföreningar (kväveoxider, nitrat och ammoniak) 
och fosforföreningar (fosfater). Ämnena läcker ut från marken och förs med 
ytvatten och grundvatten till sjöar och hav. Dessa näringsämnen hamnar i 
miljön delvis från luften genom nedfall av kväveoxider från trafik och från 
annan förbränning (se miljömålet "Frisk luft").

I sötvatten är fosfor normalt ett bristämne och fungerar som tillväxtregle-
rande näringsämne i sjöar och vattendrag samt i vissa kustområden med be-
gränsad vattenomsättning. Varje tillskott av detta ämne medför ökad tillväxt 
av alger och annan vegetation. Stora kvantiteter fosfor kan också ansamlas 
i sjöarnas bottensediment. Till skillnad från kväve där bakterier omvandlar 
nitrat till luftburet kväve (denitrifikation) finns det ingen naturlig process som 
för bort fosfor permanent från vattenmiljön. Därför kan fosfor läcka ut i vatt-
net från sedimentet under flera decennier och hålla vattnet näringsrikt även 
om fosfortillförseln från omgivningarna skulle minska. Av de sjöar, kuster 
och vattendrag som klassificerats enligt miljökvalitetsnormerna räknades år 
2012; 12,2 procent av sjöarealen, 62,9 procent av kustarealen och 16,5 procent 
av vattendragsarelaen som övergödd (1).

Effekter av övergödning

Kraftig övergödning slår ut många arter och förändrar ekosystemen både i 
vatten och på land. Växtligheten förändras successivt när kväve lagras upp 
i marken i skogar, ängs- och betesmarker och arter som är anpassade till nä-
ringsfattiga miljöer trängs undan.

I starkt näringsrika vatten kan planktonproduktionen vara mycket kraftig och 
i vissa fall ge upphov till algblomning. Om det är giftbildande alger som or-
sakar blomningen kan hälsan hos både människor och djur hotas. Den inten-
siva algproduktionen (oavsett vilken art det är frågan om) kan få till följd att 
vattnets syreinnehåll förbrukas då dessa mängder av plankton dör, sjunker 
till botten och bryts ned. Syrebristen kan slå ut bottendjuren och i en del fall 
även fisken. Om syret i bottenvattnet försvinner helt bildas i stället svavelväte, 
ett ämne som är giftigt för allt högre liv. I och vid övergödda vatten föränd-
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ras också växtligheten. Vattendrag, sjöar och kuststräckor kan helt växa igen. 
Detta kan ge stora effekter i landskapet med förändringar av både flora och 
fauna.

En del av det kväve som lämnar marken hamnar i grundvattnet. Halterna av 
kväve i form av nitrat har på så sätt gradvis stigit i många brunnar i södra 
Sveriges jordbruksområden. Att hämta sitt dricksvatten från sådana brunn-
nar innebär en påtaglig hälsorisk. Särskilt små barn är känsliga för nitrathal-
tigt dricksvatten. Ämnet kan omvandlas till cancerframkallande substanser i 
kroppen. Idag är cirka hundratusen personer i Sverige hänvisade till dricks-
vatten med nitrathalter över det svenska hälsogränsvärdet. 

Övergödning av havet

Övergödningen räknas numera som det allvarligaste hotet mot havsmiljön (2). 
Transporten av näringsämnen ut till havet är långt mer omfattande i dag än 
vad den var förr. Detta beror delvis på att större mängder näringsämnen till-
förs men också på att det mesta av näringsämnena förr fångades upp i sjöar 
och våtmarker på vägen ut mot havet. I dag är många sjöar sänkta, våtmar-
ker utdikade och vattendrag rensade och rätade. Det gör att näringsämnen 
"sköljs" ut i havet. Dessutom är nederbörden idag avsevärt näringsrikare, inte 
bara på nitrat utan också på ammonium, än den var för några decennier se-
dan. Denna utveckling tillsammans med klimatförändringar har under senare 
decennier lett till att de svenska kusterna drabbats av övergödning. Detta har 
skett såväl i vikar och skärgårdar som i öppnare delar av kusten. Den ökade 
näringstillförseln medför ofta algblomningar på våren eller sommaren. På 
grunda bottnar har blåstång och ålgräsängar trängts undan av stora mängder 
fintrådiga alger. Den ökade alg- och planktonproduktionen leder till syrefat-
tiga bottnar och förändrade ekosystem (figurerna 1 och 2). Från det att mer 
omfattande mätningar av syrehalter i Östersjön började år 1960 har det fun-
nits en relativt stor del som är syrefattig men bara en mindre del som var helt 
syrefri. Från år 2000 har det skett en dramatisk förändring där den största 
delen av de tidigare syrefattiga bottnarna istället har blivit helt syrefria. Tid-
vis är numera uppåt en tredjedel av Östersjöns bottenyta praktiskt taget utan 
liv. Vid de djupast liggande bottnarna finns för det mesta svavelväte i stället 

Figur 1. Syrebrist vid havsbotten i Östersjön, Öresund och Västerhavet hösten 1997 (9).

Algblomning kan innehålla 
giftbildande cyanobakterier 
(blågröna alger) som är skadliga 
för både människor och djur. 
Det är därför inte rekom-
menderat att bada i sådant 
vatten. Gifterna kan även 
transporteras till människor 
via föda såsom fisk- och skal-
djur. Gifterna kan bland annat 
orsaka illamående, huvudvärk, 
eksem och ögonirritation. 

Trots att enbart cirka tret-
ton procent av alla fritidsbåtar 
i Sverige har toalett av olika 
slag är en bidragande orsak till 
övergödning i våra hav dump-
ning av sopor och toalettavfall 
från båtar. Längs Sveriges 
kuster släpps cirka 3,5 miljoner 
ton toalettavfall ut i haven från 
fritidsbåtar varje år. 
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före syre (3). Anledningen är både mänsklig påverkan i form av utsläpp av 
näringsämnen men också meteorlogiska förändringar i form av ändrade vind- 
och vattenströmmar som har minskat införseln av syrerikt saltvatten (4).

Syrefattiga bottnar är bottnar som bara har upp till två milliliter syre per liter 
vatten vilket orsakar en utarmad bottenfauna. I syrefria bottnar saknas däre-
mot till största delen bottenfauna.

Sammanlagt står luftföroreningarna för närmare en tredjedel av de kväve-
mängder som når Östersjön. Det resterande kvävet och fosforn transporte-
ras till Östersjön med olika vattendrag och punktkällor som till exempel av-
loppsreningsverk. Varifrån näringsämnena i vattendrag kommer från varierar 
starkt lokalt beroende på hur markanvändningen och befolkningstätheten ser 
ut. Ur ett nationellt perspektiv är den antroprogena belastningen (från mänsk-
liga aktiviteter) ungefär lika stor som bakgrundbelastningen. Men i södra 
Sverige är belastningen från mänskliga aktiviteter flera gånger så hög som 
bakgrundbelastningen (5, 6).

Figur 2. Syrebrist vid havsbotten i Östersjön, Öresund och Västerhavet hösten 2011 (9).

Figur 3. Källor till antroprogen fosforbelastning till Östersjön från södra Östersjöns 
avrinningsområden (6). 

Antroprogen fosforbelastning

Jordbruk; 44%

Enskilda avlopp; 12%

Industri; 14%

Reningsverk;
24% 

Dagvatten; 6%

Östersjöns yta av syrefria 
bottnar var år 2013 ungefär tre 
gånger så stor som år 2000. 
Så mycket som en femtedel 
av hela Östersjön är syrefat-
tig eller syrefri. Precis utanför 
Gotland är stora delar av havet 
helt syrefria. Till exempel 
torsken får där försämrade 
lekförhållanden. Dessutom har 
sjöfågelfaunan med bland annat 
ejder och sjöorre har minskat 
kraftigt på grund av detta efter-
som dessa fåglar ofta livnär sig 
på små bottenlevande skaldjur 
som alltså också har minskat 
kraftigt.
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Uppgifterna från figurerna 3 och 4 ovan berör södra Östersjöns avrinnings-
område. Södra Östersjöns avrinningsområde sträcker sig från Östergötland 
i norr längs östkusten till sydöstra Skåne i söder. Området är varierat med 
både skogs- och jordbruksmark och har olika befolkningstäthet. Därför kan 
fördelningen av de antroprogena utsläppen anses vara representativa för Sve-
rige. Diagrammen visar tydligt att jordbruket utgör den klart största källan 
till utsläpp av näringsämnen följt av reningsverk för både kväve och fosfor. 

Åtgärder mot övergödning

Näringsläckage från åkrar och skogsmark är svårt att åtgärda. Ett sätt att 
minska läckaget från åkermarken är att anlägga bevuxna skyddszoner mot 
sjöar och vattendrag. Även konstgjorda våtmarker längs bäckar och åar i jord-
bruksområdena fångar upp en del av vattnets kväveinnehåll innan det når ut 
i havet. Många kommuner deltar i vattenförbund av olika slag för att genom-
föra åtgärder i de avrinningsområden som påverkar utsläpp till haven. 

Hur lagring och spridning av stallgödsel sker och hur stor del av åkermarken 
som är bevuxen under höst och vinter kan få stor effekt i den lokala miljön. 
"Greppa näringen" är ett projekt som startade bland annat i Skåne under år 
2001 som en samverkan mellan lantbruksnäringen (LRF och ett stort antal 
företag inklusive rådgivningsföretagen) och myndigheterna (Jordbruksverket 
och länsstyrelserna). I projektet arbetar man med rådgivning och utbildning 
kring till exempel odlingsmetoder för att minska näringsläckage från jord-
bruket. Idag är cirka sextio procent av lantbrukarna i Skåne län anslutna till 
”Greppa näringen” (10).

De kommunala avloppsreningsverken i större tätorter vid syd- och mellan-
svenska kuster har utvecklats mycket de senaste årtiondena. De har bland an-
nat kompletterats med kväverening. Den vanliga kemiska reningen avlägsnar 
bara en mindre del av kvävet i avloppsvattnet. Flertalet kommunala renings-
verk i Sverige har kemisk och biologisk rening som kan eliminera nittiofem 
procent eller mer av det obehandlade avloppsvattnets fosforinnehåll. Sedan 
mitten av 1970-talet är praktiskt taget alla svenska tätortshushåll och mindre 
industrier anslutna till kommunal avloppsrening. Den kemiska reningen har 
åstadkommit påtagliga förbättringar i sjöar och skärgårdsområden som tidi-
gare blivit kraftigt övergödd. En betydande del av fosforutsläppen kommer 
idag från de få enskilda avlopp utan infiltration, markbäddar eller separerade 
system som finns kvar (7).

Figur 4. Källor till antroprogen kvävebelastning till Östersjön från södra Östersjöns 
avrinningsområde (6).
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Kantzoner eller skyddszoner 
är remsor i ett odlat fälts kan-
ter där man ej besprutar eller 
odlar grödor bortsett från vall. 
Det förekommer även i skogs-
mark och kantzonen avverkas 
då ej. Ofta ligger zonerna intill 
vatten och syftena är bland 
annat att hindra näringsläckage, 
motverka jorderosion och höja 
spridning och artrikedomen 
bland både växter och djur.

Lantbrukarnas Riskförbund 
(LRF) är en intresseorganisa-
tion för jordbrukare, skogsbru-
kare och företag inom träd-
gårdsbranschen. LRF bildades 
år 1971 och hade över 170 000 
medlemmar år 2013.
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Miljötillståndet i Lomma kommun

Jordbruket

Lomma kommun ligger i den del av landet där övergödningsproblemet är som 
störst. Det beror på att det finns ett stort luftnedfall av kväve men också på 
grund av det intensiva jordbruket som bedrivs i sydvästra Skåne. I Lomma 
kommun är omkring sextiofem procent av marken jordbruksmark. Eftersom 
kommunen saknar större djurenheter kommer det mesta av övergödningen 
från åkermark.

Kvävenedfall från luftföroreningar

Det finns inga mätningar av kvävenedfallet från luftföroreningar i Lomma 
kommun. Skånes luftvårdsförbund har modellerat att kvävenedfallet varie-
rade mellan 9,2 kg/ha till 12,7 kg/ha över åkermark mellan åren 2005 och 
2008. Variationerna beror till största delen på meteorologiska faktorer (8). 
Utifrån de uppgifterna skulle kvävenedfallet i kommunen kunna vara mellan 
515 – 711 ton över land och 312 – 432 ton kväve direkt till havet varje år.

Utsläpp till Lommabukten och Öresund

Utsläppen av kväve och fosfor till Öresund har enligt ”Havs- och vattenmyn-
digheten” varit cirka fyra ton kväve och cirka sjuttio ton fosfor mellan åren 
2001 och 2010. Det inkluderar samtliga utsläppskällor såsom vattendrag, re-
ningsverk och industrier med direkta utsläpp till havet. Utsläppen till Lom-
mabukten kommer först och främst från avloppsreningsverk, Lödde å/Käv-
lingeån och Höje å.

Kommunala avlopp

Borgeby reningsverk är kommunens reningsverk. Det är miljöcertifierat se-
dan år 2002 (ISO 14001). Reningsverket behandlar avloppsvatten från Bjär-
red, Borgeby, Fjelie och Flädie samt omgivande landsbygdsområde i Lomma 
kommun. Hit går nästan hälften av kommunens spillvatten. Resterande går 
till Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö. Cirka nio procent av dagvattnet 
går också till reningsverket. Övrigt dagvatten avleds separat från avloppet, 
antingen till dagvattendammar (cirka femton dammar) eller direkt till åar och 
hav. 

Under år 2011 släpptes 6,3 ton kväve och 0,2 ton fosfor ut från Borgeby av-
loppsreningsverk till Lödde å/Kävlingeån. Halten av utsläppta närsalter från 
reningsverket har minskat med drygt trettio procent från år 2002 till idag. 
Under samma tid har befolkningen som är ansluten till verket ökat med drygt 
femton procent.

Enskilda avlopp

Det finns femtiosju enskilda avlopp i Lomma kommun. Det pågår ett kontinu-
erligt arbete med att förelägga om att fastighetsägarna ska ha godkänt avlopp 
som kan anslutas till det kommunala avloppsnätet. Antagligen kommer samt-
liga fastigheter utom sju fastigheter i Fjelie ha möjlighet att kunna ansluta sina 

Havs- och vattenmyndigheten 
(HaV) är en statlig myndighet 
med ansvar för planering, tillsyn 
och reglering av hav, sjöar och 
vattendrag.

Dagvatten kallas det vatten 
som kommer från till exempel 
regn och dräneringsvatten 
medan spillvatten är det vatten 
som finns i avlopp bestående 
av svartvatten (från toaletter) 
och gråvatten (från bad, dusch, 
diskning och tvätt). 
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avlopp till det kommunala avloppsnätet. Utbyggnaden av de enskilda avlop-
pen på landsbygden fortsätter som planerat.

Åarna i kommunen

Det finns två större åar i Lomma kommun, nämligen Lödde å/Kävlingeån 
och Höje å. Båda åarna har problem med höga halter av kväve och fosfor som 
framförallt har sitt ursprung i jordbruket.

Lomma kommun deltog aktivt i ”Kävlingeå-projektet” som avslutades vid 
årsskiftet 2011/2012. Man deltar dessutom aktivt i ”Höje å vattenråd” med 
sina tre verksamhetsområden: Höjeåprojektet, recipientkontrollen och vat-
tenförvaltningen. Projekten är samarbeten mellan flera kommuner och andra 
intressenter. Syftet med projekten är och har varit att bevaka vattenkvaliteten 
i åarna, öka den biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet, att förbättra 
tillgången till natur för närboende samt att försöka minska övergödningen 
genom olika åtgärder framförallt genom att anlägga våtmarker och dammar 
som på ett naturligt sätt renar vattnet från näringsämnen. Inom Höje ås avrin-
ningsområde hade år 2010, sextionio dammar och våtmarker med samman-
lagd yta på cirka sjuttiofem hektar anlagts. Dessa dammar beräknas reducera 
minst fyrtiotvå ton kväve respektive 1,7 ton fosfor per år. Motsvarande siffra 
för Lödde å/Kävlingeåns avrinningsområde är en total anlagd yta för dam-

Figur 5. Källor till kväve i Lödde å/Kävlingeån och Höje å (6).
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Figur 6. Källor till fosfor i Lödde å/Kävlingeån och Höje å (6).

Källor till fosfor i Lödde å/Kävlingeån och Höje å
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mar och våtmarker på mer än tvåhundranittio hektar, som beräknas reducera 
minst hundrasextio ton kväve respektive 6,5 ton fosfor per år. 

Halterna av kväve och fosfor i vattnet varierar starkt beroende på flödet. Där-
för är halterna för flödesviktade för att kunna jämföras mellan olika år. Den 
långsiktiga trenden visar att de olika åtgärderna har haft resultat och koncen-
trationen av både kväve och fosfor har minskat i de båda åarna.

Blåmusselodling

Lomma kommun har startat ett pilotprojekt med blåmusselodling i Lomma-
bukten. Blåmusselodlingar fungerar som en sorts naturliga reningsverk efter-
som musslorna tar upp näring från vatten när de växer. När musslorna sedan 
skördas förs näringsämnen ut ur vattnet. Musslorna kan sedan användas för 
att till exempel producera biogas.

Utsläpp av kväveoxider till luften

För Lomma kommuns utsläpp av kvävoxider se miljömålet ”Frisk Luft”.

Figur 7. Flödesviktade kvävehalter. Provtagningsstationerna ligger vid Högsmölla i Lödde å och 
vid Trolleberg i Höje å (11, 12).

År

Löddeå/Kävlingeån
Höje å

m
g 

kv
äv

e/
lit

er

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Figur 8. Flödesviktade fosforhalter. Provtagningsstationerna ligger vid Högsmölla i Lödde å 
och vid Trolleberg i Höje å (11, 12).
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Lomma kommun tog under 
hösten 2009 fram förslag 
på lämpliga platser för mus-
selodlingar i Lommabukten. 
Tillsammans med Malmö stad, 
Sea-U vattenverkstad, Region 
Skåne och Länsstyrelsen har 
sedan en försöksodling startats 
för att undersöka förutsättning-
arna för framtida storskaliga 
odlingar.

Visste du att:

• En blåmussla på sex centime-
ter kan filtrera upp till fem 
liter vatten på en timme och 
att den då avlägsnar alla par-
tiklar som är mindre än 0,5 
millimeter

• En lyckad odling med en stor-
lek på ungefär en fotbollsplan 
innebär att man kan föra bort 
så mycket som 120 ton muss-
lor per år och därmed föra 
bort ovälkomna näringsmedel 
från havet
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Mål för miljöarbetet med ”Ingen övergödning”

Övergödningen är ett av de största miljöproblemen i kommunen och det är 
därför viktigt att fortsätta arbetet med att minska belastningen på framför allt 
åar och hav. 

Förslag på miljömål

• De vattenburna utsläppen av kväve- och fosforföreningar från mänsk-
lig verksamhet till vattendrag och kustvatten ska minska kontinuerligt 
från 1995 års nivå.

Miljömål antagna i ”Marint naturmiljöprogram för Lomma kommun 
2010-2020”

• Vattenburna utsläpp av fosforföreningar från mänsklig verksamhet till 
vattendrag och kustvatten ska minska kontinuerligt från 1995 års nivå.

• Kväveutsläppen till Lommabukten från Höje å och Lödde å/Kävling-
eån ska minska kontinuerligt från 1995 års nivå.

• Åtgärder ska vidtas som ytterligare minskar näringsbelastningen i 
Lommabukten.

Källförteckning
(1) VISS – Vatteninformationssytem Sverige – www.viss.lansstyrelsen.se

(2) Naturvårdsverket (2006) Aktionsplan för havsmiljön. Rapport nr 5563

(3) Naturvårdsverket (2005) Förändringar under ytan, Monitor 19, Sveriges 
havsmiljö granskad på djupet

(4) SMHI 2012 Areal Extent and Volume of Anoxia and Hypoxia in the 
Baltic Sea, 1960-2011

(5) Jordbruksverket – www.jordbruksverket.se

(6) Vattenmyndigheten Södra Östersjön (2007) Finn de områden som göder 
havet mest i Södra Östersjöns vattendistrikt

(7) Länsstyrelsen i Skåne län (2006) Vägval för miljön – hur styr vi rätt? 
Skåne i utveckling rapport 2006:13

(8) Skånes luftvårdsförbund (2010) Övervakning av luftföroreningar i Skå-
ne län – mätningar och modellering

(9) SMHI

(10) Greppa näringen – www.greppa.nu

(11) Ekologgruppen Landskrona

(12) Pelagia miljökonsult AB Umeå

Fosfater som bidrar till över-
gödningen kan vara en kompo-
nent i tvättmedel i andra länder. 
Det är dock förbjudet med 
fosfattvättmedel i Sverige. 

Det är viktigt att inte gödsla sin 
trädgård för mycket. Allt över-
skott hamnar så småningom i 
våra naturvatten. För att mins-
ka utsläppen ska man också 
undvika att stensätta sin tomt. 
På så sätt tas mycket av de 
övergödande ämnena omhand 
av mark och växter.

Bland annat Naturvårdsverket, 
VA-tidskriften cirkulation, 
Jordbruksverket, Havs- och 
vattenmyndigheten med flera 
har mer information om över-
gödning.
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Levande sjöar och 
vattendrag

Miljökvalitetsmål: Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara, och deras 
variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk 
mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande 
funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas. Inriktningen 
är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation. 

Bakgrund
Sverige har många sjöar och vattendrag, med allt från klara och näringsfattiga 
fjällsjöar till långsamt rinnande, näringsrika åar. Denna variation av miljöer 
ger förutsättningar för en rik biologisk mångfald. Även övergången mellan 
land och vatten är viktiga livsmiljöer för många djur- och växtarter. Män-
niskor har under årtusenden utnyttjat sjöar och vattendrag för sin dricksvat-
tenförsörjning, till bad och fiske, för energiutvinning och för transporter. 
Många kulturhistoriskt värdefulla miljöer och anläggningar ligger därför i 
anslutning till vatten. Det kan röra sig om gamla boplatser, gravar, kvarnar 
och sågverk (1).

Många växt- och djurarter är beroende av att vattendragen får flöda fritt och 
att vattenståndet kan variera naturligt. Detta kan komma i konflikt med vår 
önskan att uppföra byggnader nära stranden eller reglera vattenflödet för till 
exempel vattenkraftverkens behov. I vissa områden måste vi skydda vatten-
miljöerna från ingrepp som reglering, kanalisering, muddring och rensning. 
Skogsbruk och jordbruk förändrar också strandmiljön och påverkar vatten-
kvaliteten genom till exempel användande av bekämpningsmedel samt en 
ökad utlakning av humus, jordpartiklar och näringsämnen. Ett annat problem 
som uppmärksammas allt mer är den skada som kan uppkomma vid sprid-
ning av växt- och djurarter som inte förekommer naturligt i den svenska mil-
jön. Främmande arter kan under vissa förhållanden påverka våra ekosystem 
mycket negativt om de kommer ut i naturen (2).

Ekosystemtjänster i sjöar och vattendrag

Vatten är förutsättningen för allt liv. Sjöar och vattendrag bidrar dessutom 
med viktiga ekosystemtjänster som i alla tider har använts av människan. En 
av vattnets viktigaste ekosystemtjänster är vårt dricksvatten. Vattnet är också 
viktigt inom jordbruket som bevattning. Det används också inom industrin 
och andra verksamheter. Sjöar och vattendrag är dessutom viktiga för rekrea-
tion, friluftsliv och turism. 

EU:s ramdirektiv för vatten

Flera av de regionala delmålen för ”Levande sjöar och vattendrag” går hand 
i hand med EU:s ramdirektiv för vatten. Grunden till direktivet kommer ur 
insikten att vatten som resurs kan bli en bristvara inom EU. För sjöar och 
vattendrag innebär direktivet i korthet att vattnet ska beskrivas och ges en 
statusklassning. Målet är att allt vatten ska ha ”God vattenstatus” med vikt på 

Nationell 
precisering
• Sjöar och vattendrag har 

minst god ekologisk status 
eller potential och god ke-
misk status i enlighet med 
förordningen (2004:660) 
om förvaltning av kvalite-
ten på vattenmiljön.

• Oexploaterade och i hu-
vudsak opåverkade vat-
tendrag har naturliga vat-
tenflöden och vattennivåer 
bibehållna.

• Ytvattentäkter som an-
vänds för dricksvattenpro-
duktion har god kvalitet.

• Sjöar och vattendrags 
viktiga ekosystemtjänster 
är vidmakthållna.

• Sjöar och vattendrag har 
strukturer och vattenflö-
den som ger möjlighet till 
livsmiljöer och spridnings-
vägar för vilda växt- och 
djurarter som en del i en 
grön infrastruktur.

• Naturtyper och naturligt 
förekommande arter knut-
na till sjöar och vatten-
drag har gynnsam beva-
randestatus och tillräcklig 
genetisk variation inom 
och mellan populationer.
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både kemiska och ekologiska faktorer. För de sjöar och vattendrag som inte 
uppnår ”God vattenstatus” ska ett åtgärdsprogram ha upprättas senast år 2009 
som beskriver hur vattenkvaliteten ska förbättras. Åtgärdsprogrammet ska åt-
följas av ett övervaknings- och kontrollprogram och en förvaltningsplan som 
ligger till grund för rapporteringen till EU hur arbetet fortskrider. Sverige är 
indelat i fem vattenmyndigheter med fem vattendistrikt som följer vattnets 
avrinningsområden. Arbetet med åtgärdsprogram och förvaltningsplaner 
sker i första hand genom vattenmyndigheterna, men kommunerna kommer 
också att bli berörda av delar av arbetet (3). 

Miljötillståndet i Lomma kommun
Kommunens två större vattendrag, Lödde å och Höje å, är båda typiska 
slättåar som flyter långsamt genom landskapet och huvudsakligen omges av 
fuktiga betesmarker med flacka stränder. Önnerupsbäcken är ett biflöde till 
Höje å med flera förgreningar som sträcker sig i princip genom hela kom-
munen. Dessutom finns några mindre bäckar mellan de större vattendragen, 
vilka rinner ut direkt i Lommabukten. På gränsen till Burlövs kommun finns 
Alnarpsån, ett av Skånes minsta vattendrag, som har sitt upprinningsområde 
vid Lilla Uppåkra i Staffanstorps kommun. Alnarpsån är kraftigt rätad och på 
flera ställen nergrävd i kulvert. Tidigare fanns stora betydelsefulla kärr- och 
våtmarker i anslutning till ån men dessa är numera i stort sett helt försvunna. 
Det intensiva jordbruket har inneburit att många naturliga vattendrag har för-
ändrats eller försvunnit. De öppna åar och vattendrag som finns kvar har 
därför stora värden för den biologiska mångfalden, som rekreationsområden 
och fiskevatten samt som källor till variation i odlingslandskapet. 

Lomma kommun har inga naturliga sjöar. Däremot finns det i kommunen 
ett stort antal dammar, varav de flesta har bildats på konstgjord väg genom 
tidigare lertäktsverksamheter. Några av dammarna har också anlagts under 
senare år som naturvårdsåtgärder inom Höje å- och Kävlingeåprojekten. Alla 
dammar bidrar till den biologiska mångfalden och landskapsvariationen. I de 
större dammarna förekommer fritidsfiske vilket har betydelse ur rekreations-
synpunkt. I den Östra dammen förekommer mycket mört, ål, braxen, sarv. 
Det finns även mindre bestånd av id, sutare, ruda, abborre och gädda. Ungefär 
trettio gösar har i samråd med Länsstyrelsen planterats in. Även karp plan-
terades in någon gång under 1980-talet. I Slättängsdammen finns det gädda, 
abborre, id, mört, ruda och sutare. I Habo dammar är det framförallt vitfisk 
och öring som förekommer. De dammar som har sitt ursprung i tegelindustrin 
ligger mestadels strax norr om Lomma tätort medan de nyanlagda dammarna 
är kopplade till Höje å och Lödde å. 

Kustdammarna, Habo dammar, Slättängsdammarna och Östra dammarna 
har tidigare utpekats som särskilt skyddsvärda ur naturvårdssynpunkt. Vid 
Slättängsdammarna och Östra dammarna har det tidigare funnits en mycket 
särpräglad skalbaggsfauna med flera ytterst sällsynta arter. En nyinventering 
av skalbaggsfaunan i Slättängsområdet visar dock att denna har utarmats som 
en följd av igenväxning och vattenståndshöjning under senare år. I områdena 
finns trots allt kvar en rik förekomst av olika insekter såsom sländor, fjärilar 
och vedlevande skalbaggar. Den rika förekomsten av insekter och de öppna 
vattenytorna gör att dammarna utgör optimala biotoper för flera fladdermus-
arter, bland annat troll-, dvärg- och vattenfladdermus. Här finns också en in-

• Hotade arter har åter-
hämtat sig och livsmiljöer 
har återställts i värdefulla 
sjöar och vattendrag.

• Främmande arter och 
genotyper inte hotar den 
biologiska mångfalden.

• Genetiskt modifierade 
organismer som kan hota 
den biologiska mångfal-
den inte är introducerade.

• Sjöar och vattendrags 
natur- och kulturmiljövär-
den är bevarade och för-
utsättningarna för fortsatt 
bevarande och utveckling 
av värdena finns.

• Strandmiljöer, sjöar och 
vattendrags värden för 
fritidsfiske, badliv, båtliv 
och annat friluftsliv.

Bäckmärke (Berula erecta) 
har vita blommor och växer i 
väldigt fuktiga miljöer. Den är 
relativt ovanlig.

Vårtsärv (Ceratophyllum sub-
mersum) är en ovanlig vatten-
växt som i Sverige enbart växer 
i södra delarna av landet. De 
kan bilda stora bestånd under 
vattnet.
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tressant flora med bland annat bäckmärke och den sällsynta vårtsärven. Efter-
som många av dammarna är relativt grunda finns också gott om bladvass och 
bredkaveldun. I och kring dammarna finns ett rikt fågelliv med bland annat 
svanar, sothöns, olika doppingar och änder. Vid de kustnära dammarna är få-
gellivet särskilt rikt med arter som till exempel vigg, brunand, skedand, små-
dopping och ibland rördrom. I vissa av lertäktsdammarna norr om Lomma 
har man tidigare hållit vattenståndet konstant genom pumpning. När denna 
pumpning upphörde steg vattenytan, vilket har fått negativa konsekvenser 
för flora och fauna genom att deras livsmiljöer översvämmats. Problem finns 
också med övergödning med påföljande syrebrist och igenväxning.

På flera ställen i kommunen har fördröjningsmagasin anlagts för dagvatten, 
det vill säga regn- och smältvatten som rinner från hårdgjorda ytor som hus-
tak, gator och parkeringar. Magasinen fungerar som små dammar som både 
renar vattnet och utgör en buffert vid förhöjda flöden. Genom att strömnings-
hastigheten sänks när dagvattnet kommer ut i dammen hinner partikelbundna 
föroreningar sjunka till botten. På så sätt undviker man att till exempel tung-
metaller och näringsämnen förs vidare ut i vattendragen och senare till havet. 
Dagvattenmagasinen bidrar också till den biologiska mångfalden på samma 
sätt som övriga dammar och kan även utgöra en pedagogisk resurs för skolors 
och förskolors utomhusverksamhet.

Mål för miljöarbetet med ”Levande sjöar och 
vattendrag”

Miljömål antagna i ”Naturmiljöprogram med grönplan för Lomma kommun 
2008-2016”:

• Våtmarker och dammar åter- eller nyskapas i enlighet med de land-
skapsvårdsplaner som tagits fram för Kävlingeåns-, Höje ås- samt Al-
narpsåns avrinningsområden.

• Kulverterade vattendrag öppnas, så långt rimligt, så att dessa får ett 
naturligt förlopp. 

• Å- och dikesrensning utförs på sätt som inte skadar fauna, flora, till-
gänglighet och upplevelsevärden.

• Förutsättningarna för fiskfaunan i vattendragen förbättras ytterligare.

Källförteckning
(1) Naturvårdsverket (2003) Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av 

miljömålsarbetet Levande sjöar och vattendrag

(2) Miljömål.se – den svenska miljömålsportalen – www.miljomål.se 

(3) Naturvårdsverket (2003) En basbok om ramdirektivet för vatten

Vigg (Aythya fuligula) är en 
svartvit (hane) eller mörkbrun 
(hona) dykand som har en 
karakteristisk tofs som syns 
tydligast på häckande hanar. 
Det finns cirka femtiotusen par 
i Sverige.

Brunand (Aythya ferina) är en 
dykand där hanen har ljusbrunt 
huvud med vit och svart kropp 
medan honan är brun på hela 
kroppen (ljusare och gråare på 
vintern). Det finns cirka tusen 
häckande par i Sverige. 

Skedand (Anas clypeata) är en 
simand med en karakteristisk 
skedformad näbb. Den är van-
ligt förekommande globalt sett 
och i Sverige finns det tvåtusen-
fyrahundra häckande par.

Smådopping (Tachybaptus rufi-
collis) är den minsta doppingen 
som finns i Europa. Den brukar 
hittas i småvatten, bäckar och 
diken. Den spenderar sin mesta 
tid i vatten där den också söker 
sin föda.

Rördrom (Botaurus stellaris) 
är en slags häger som håller sig 
i täta vassbestånd. Den har ett 
väldigt karakteristiskt läte som 
påminner om när man blåser i 
en flaska. Rördromen är ganska 
sällsynt i Sverige. 
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Grundvatten av god kvalitet
Miljökvalitetsmål: Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning 
samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag. 

Bakgrund

Grundvatten som naturresurs och livsmedel

Grundvatten bildas när nederbörd eller ytvatten filtreras ner genom markytan 
och fyller porer i marken och sprickor i berggrunden. Vissa geologiska forma-
tioner kan lagra grundvatten och det är från dessa bildningar dricksvattnet ut-
vinns. Grundvattnet kan vara allt från några veckor till flera tusen år gammalt 
och kan ha ett komplicerat rörelsemönster i marken innan det når utström-
ningsområdet där vatten strömmar ut i våtmarker, vattendrag, sjöar och hav. 

Det viktigaste användningsområdet för grundvatten är kommunal eller en-
skild vattenförsörjning. Grundvatten som dricksvatten har många fördelar 
jämfört med ytvatten. Bland annat håller det en jämn och låg temperatur, 
låg halt av organiska ämnen samt en bättre mikrobiologisk kvalitet. Ofta kan 
grundvatten användas helt utan förbehandling men om reningsåtgärder krävs 
är dessa i allmänhet enklare och betydligt mindre kemikaliekrävande än vid 
ytvattenbehandling (1).

Hälften av all färskvattenförsörjning i Sverige baseras på naturligt eller 
konstgjort grundvatten. Resten kommer från ytvatten. Drygt en miljon männ-
iskor har inte kommunalt vatten utan använder grundvatten från egna grävda 
eller borrade brunnar för sin vattenförsörjning. Ungefär lika många utnyttjar 
grundvatten vid sitt fritidsboende. Förutom för drickvattenförsörjning an-
vänds grundvatten inom jordbruket, inom djurhållning, till bevattning, som 
processvatten i vissa industrier, för trädgårdsbevattning och för energiutvin-
ning (2).

Naturgrus

Naturgrus är en begränsad resurs och geologiska formationer som innehål-
ler naturgrus är viktiga magasin för grundvatten i många områden. Det kan 
också finnas natur- och kulturmiljövärden kopplade till exempelvis grusåsar. 
Uttaget av naturgrus bör minimeras och enligt Boverket ersättas av i första 
hand återanvänt material och i andra hand av krossberg eller morän. Länssty-
relsen har under år 2005 antagit ett materialhushållningsprogram för Skåne 
som följer Boverkets direktiv för naturgrus.

Nationell 
precisering
• Grundvattnet är med få 

undantag av sådan kvali-
tet att det inte begränsar 
användningen av grund-
vatten för allmän eller 
enskild dricksvattenför-
sörjning.

• Grundvattenförekomster 
som omfattas av förord-
ningen (2004:660) om 
förvaltning av kvaliteten 
på vattenmiljön har god 
kemisk status.

• Utströmmande grund-
vatten har sådan kvalitet 
att det bidrar till en god 
livsmiljö för växter och 
djur i källor, sjöar, våt-
marker, vattendrag och 
hav.

• Grundvattenförekomster 
som omfattas av förord-
ningen (2004:660) om 
förvaltning av kvaliteten 
på vattenmiljön har god 
kvantitativ status.

• Grundvattennivåerna 
är sådana att negativa 
konsekvenser för vatten-
försörjning, markstabilitet 
eller djur- och växtliv i an-
gränsande ekosystem inte 
uppkommer.
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Grundvatten kan förstöras

Grundvatten är en förnyelsebar resurs och återbildas ständigt som en del i 
vattnets kretslopp. Tillgången är dock inte obegränsad eftersom återbildandet 
ibland sker mycket långsamt. Det tar också ofta lång tid för grundvattnet att 
omsättas vilket gör att det även tar lång tid att återställa kvalitén om vattnet 
en gång förorenats. För stora uttag kan leda till att grundvattenytan sänks och 
till att tryckförhållandena i vattnet förändras. En ändrad grundvattennivå el-
ler ändrade tryckförhållanden påverkar livsförhållandena för åtskilliga växter 
och djur. Många våtmarker, sjöar och vattendrag är beroende av att grund-
vattnet sipprar fram. Om grundvattennivån sänks i kustnära områden kan det 
dessutom medföra att saltvatten tränger in i grundvattnet (1).

De flesta verksamheter i samhället kan påverka grundvattnets status och kva-
litet. Några exempel är vägsalt på våra vägar, bekämpningsmedel från jord-
bruk, golfbanor och trädgårdar, impregnerat trä, tungmetaller och kväve från 
skogsmark, åkermark och djurhållning samt bensin, diesel, spill- och smörj-
oljor från våra fordon. Gamla soptippar, som oftast utgör en blandning av 
många olika material, kan läcka föroreningar under lång tid. Förutom att det 
finns miljöskadliga ämnen i det deponerade materialet kan nya ämnen bildas. 
Starkt förorenat lakvatten (vatten som passerat deponier) kan söka sig till 
grundvatten och ytvattensystem (1).

Genom EU:s ramdirektiv för vatten stärks skyddet av grundvattnet. De vikti-
gaste målen i direktivet syftar till att:

• Förbättra och återställa ekologisk och kemisk status i ytvattenföre-
komster och förhindra föroreningar av farliga ämnen.

• Skydda och förbättra statusen av grundvatten, förebygga föroreningar 
samt säkra en balans mellan uttag och förnyelse.

• Bevara skyddade vattenområden (3).

Miljötillståndet i Lomma kommun
Grundvattenkvalitén är idag god i hela kommunen och tillgången till grund-
vatten bedöms som god i princip hela kommunen. Däremot finns det flera 
hot som på sikt kan försämra grundvattenkvalitén. Däribland bör saltvatte-
ninträngning, olika typer av utsläpp, användning av bekämpningsmedel el-
ler läckage från förorenade områden nämnas. Även exploatering på känsliga 
berggrunder kan leda till att föroreningar sprids till grundvattnet. 

Juridiska grundvattenförekomster

Grundvattentäkter i sedimentära bergarter

Lomma kommuns berggrund består av sedimentära bergarter. I dessa finns 
det grundvatten i tre olika grundvattentäkter. SV Skånes kalkstenar är den 
största grundvattentäkten som sträcker sig över nästan hela kommunen. I den 
östra delen av kommunen finns ytterligare två grundvattentäkter Skrivkritan 
och FFZ (Förkastnings- och flexurzonen).

• Naturgrusavlagringar av 
stor betydelse för drick-
vattenförsörjning, ener-
gilagring, natur- och kul-
turlandskapet är fortsatt 
bevarade.
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Alnarpsströmmen

Alnarpsströmmen är en av Sveriges största grundvattenförekomster. Alnarps-
strömmen rinner igenom en sänka i berggrunden som är fylld med grus och 
sand cirka 50 meter under markytan. Den kan beskrivas som en underjordisk 
flod som går genom flera kommuner i sydvästra Skåne (figur 1) och passerar 
största delen av Lomma kommun. Lomma kommun ingår i ett samarbete som 
heter ”Samarbetskommittén för Alnarpsströmmen”. Samarbetskommittén 
bildades år 1964 och består av de kommuner som grundvattenströmmen pas-
serar samt vissa större intressenter som VA SYD och Sysav. Samarbetskom-
mittén syftar till att kontrollera och säkra kvalitet och kvantitet av grundvatt-
net i Alnarpsströmmen. Enligt samarbetskommittén har Alnarpsströmmen 
en uttagskapacitet på tjugofem miljoner kubikmeter per år. Mellan åren 2006 
och 2011 skedde ett uttag på ungefär nio miljoner kubikmeter årligen. Av 
dessa stod Malmö kommun för ungefär hälften varav det mesta används till 
dricksvatten. Lomma kommun har mellan åren 2006 och 2011 gjort ett årligt 
uttag på 250 000 kubikmeter som inte har använts som dricksvatten utan till 
diverse industrier och till värme- och kylanläggningar (4).

Jordarter

De ytliga jordarterna i Lomma kommun består till största delen av moränlera 
som det är svårt för vatten att tränga igenom. Leran fungerar därför som ett 
skydd som hindrar bekämpningsmedel och andra föroreningar att tränga ner i 
grundvattnet. Det finns dock vissa områden i kommunen där jordlagret består 
av mer grovkorniga material. Där finns det därför en risk att olika typer av 
föroreningar kan tränga ner till grundvattnet. 

Man upptäckte grundvattentäk-
ten Alnarpströmmen år 1889. 
Dess vatten har en väldigt hög 
ålder. Det har kunnat bevaras 
och skyddas mot nedsmuts-
ningar på grund av ett stort 
lager skyddande lera. 

Lomma kommun ligger i om-
rådet för sydvästra Skånes 
sedimentära bergrund som 
påminner om bergrunden på 
europeiska kontinenten. Den 
härstammar från kritaperioden, 
cirka 145 miljoner år sedan och 
tertiärperioden, cirka 65 miljo-
ner år sedan. Kalksten är överst 
och under den kommer sand- 
och siltsten.

Figur 1. Kartan visar Alnarpsströmmens utbredning i sydvästra Skåne (4).
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Grundvattentäkter i Sand och grusförekomster

Det finns två mindre sand- och grusförekomster i den norra delen av kom-
munen nämligen Furulund norra och Furulund södra.

Figur 2. Kartan visar de juridiska grundvattentäkterna i Lomma kommun och dess utbredning 
(5). 

Grundvatten är underjordiskt 
vatten som bildas genom att 
vatten som hamnar på ytan 
mycket sakta infiltreras ner i 
marken. Det kan på grund av 
akvifer (underjordiska grot-
tor och sprickor) samlas på 
olika ställen. Det är sådana 
hålor man letar efter när man 
till exempel gräver brunnar. 
Vatten man tar upp från sådana 
grundvattenkällor kan vara flera 
tusen år gammalt. Äldre vat-
ten brukar kallas fossilt vatten. 
Sådant vatten har bevarats utan 
tillflöde och är således ingen 
förnyelsebar resurs. 

Visste du att grundvatten i 
princip är helt bakteriefritt? 
Föroreningarna filtreras bort 
när vattnet rinner ner genom 
jorden. 
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Vattenförsörjning

Dricksvattnet i Lomma kommun levereras av Sydvatten som förser största 
delen av sydvästra Skåne med dricksvatten från Vombsjön i centrala Skåne 
och från sjön Bolmen i södra Småland. Det finns ingen uppgift på exakt hur 
många enskilda vattentäkter för dricksvattenförsörjning det finns i kommu-
nen men det är inget större antal.
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Mål för miljöarbetet med ”Grundvatten av god 
kvalitet”

Det är mycket viktigt att på sikt ha dricksvatten säkrat för hela kommunen. 
Eftersom grundvattnet är en resurs som är svår att återställa ska denna resurs 
finnas kvar i framtiden.

Förslag på miljömål:

• Grundvattnet i kommunen ska ha fortsatt god kvantitativ och kvalita-
tiv status.

Källförteckning
(1) Sveriges geologiska undersökning (2003), Fördjupad utvärdering 2003 – 

Grundvatten av god kvalitet

(2) Statistiska centralbyrån (SCB) – www.scb.se

(3) Europeiska unionen – sammanfattning av EU-lagstiftningen – http://eu-
ropa.eu/legislation_summaries/agriculture/environment/l28002b_sv.htm

(4) Samarbetskommittén för Alnarpsströmmen – http://www.alnarpsstrom-
men.nu/

(5) VISS – Vatteninformationssytem Sverige – www.viss.lansstyrelsen.se

Slättsjön Vombsjön ligger 
i Lunds, Eslövs och Sjöbo 
kommuner och avvattnas av 
Kävlingeån. Sedan år 1948 har 
man nyttjat sjön för dricksvat-
ten. Sjön är mycket näringsrik 
och är därmed relativt artfattig. 

Ringsjön var tidigare en dricks-
vattenkälla där Ringsjöverket 
1963 togs i drift. Från och med 
1987 använder man verket för 
Bolmenvatten. Idag används 
Ringsjön som reservvattentäkt. 

Sveriges tionde största sjö 
Bolmen är belägen i sydväs-
tra Småland och avvattnas av 
Lagan. Bolmentunneln som tar 
dricksvatten till Skåne invigdes 
1987 och är världens femte 
längsta färskvattentunnel.
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Nationell 
precisering
• Kust- och havsvatten har 

god miljöstatus med avse-
ende på fysikaliska, ke-
miska och biologiska för-
hållanden i enlighet med 
havsmiljöförordningen 
(2010:1341).

• Kustvatten har minst god 
ekologisk status eller 
potential och god kemisk 
status i enlighet med för-
ordningen (2004:660) om 
förvaltning av kvaliteten 
på vattenmiljön.

• Kusternas och havens 
viktiga ekosystemtjänster 
är vidmakthållna.

• Grunda kustnära miljöer 
präglas av en rik biologisk 
mångfald och av en natur-
lig rekrytering av fisk samt 
erbjuder livsmiljöer och 
spridningsvägar för växt- 
och djurarter som en del i 
en grön infrastruktur.

• Naturtyper och naturligt 
förekommande arter knut-
na till kust och hav har 
gynnsam bevarandestatus 
och tillräcklig genetisk 
variation inom och mel-
lan populationer samt att 
naturligt förekommande 
fiskarter och andra havs-
levande arter fortlever i 
livskraftiga bestånd.

Hav i balans samt levande 
kust och skärgård

Miljökvalitetsmål: Västerhavet och Östersjön skall ha en långsiktigt hållbar 
produktionsförmåga och den biologiska mångfalden skall bevaras. Kust och skärgård 
skall ha en hög grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och 
kulturvärden. Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, kust och skärgård 
skall bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden skall 
skyddas mot ingrepp och andra störningar.

Bakgrund

Kustzonerna är speciellt känsliga för både yttre 
påverkan och nyttjande

Havet har sedan lång tid tillbaka erbjudit många viktiga ekosystemtjänster 
och nyttjats inom flera olika ekonomiskt viktiga näringar såsom fiske, sjöfart, 
kustbaserad turism och rekreation. Intresset har också ökat för prospektering 
av vindkraft i grunda havsområden. 

Den biologiska mångfalden i kust- och havsområden påverkas mycket nega-
tivt av övergödning, klimatförändringar, miljögifter, utsläpp från sjöfarten 
och överfiske. Därigenom påverkas också den marina miljöns produktions-
förmåga. Kustnära miljöer kan dessutom påverkas negativt av exempelvis 
bebyggelse, fartygs- och småbåtstrafik samt trålning. Intensivt jordbruk, 
hårdgjorda ytor i städerna, industrier och mycket trafik ger ifrån sig både 
föroreningar och växtnäringsämnen som via avrinning slutligen hamnar i ha-
vet. Främmande arter som förs till haven via fartyg genom bland annat bal-
lastvatten utgör också ett allt större hot.

Bebyggelse längs kust och strand innebär ofta inskränkningar i det allmänna 
friluftslivet, minskade upplevelsevärden samt negativa konsekvenser för na-
turmiljön och djur- och växtlivet i såväl vattnet som på land. Ofta medför 
bebyggelse även att annan typ av påverkan ökar, till exempel byggande av 
bryggor, båttrafik, muddring, strandmodifieringar och annan mänsklig akti-
vitet. Bullerproblemen ökar också i kustområden i takt med fler motorbåtar 
och friare regler för vattenskotrar. 

Grunda kustområden är särskilt känsliga för påverkan av olika slag, bland an-
nat för att de ekologiskt viktiga sjögräsängarna finns där. Dessa ger skydd åt 
marina organismer av många slag och fungerar som ”barnkammare” för fisk 
(bland annat plattfisk och torsk). I de grunda områdena finns också viktiga 
rast- och födosöksplatser för många fåglar. Övergödningen räknas numera 
som det enskilt allvarligaste hotet mot havsmiljön (se miljömålet ”Ingen över-
gödning”) och påverkar bland annat utbredningen av tångbälten och sjögräs-
ängar negativt. 

För många kust- och skärgårdsområden är ett levande småskaligt yrkesfiske 
nödvändigt för att kulturmiljövärdena ska kunna tillvaratas i ett långsiktigt 
perspektiv. Kulturmiljön längs kusterna har under lång tid varit präglad av 
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fiskets verksamheter och anläggningar och om fisket minskar eller försvinner 
riskerar dessa kulturmiljöer att påverkas negativt. 

Trots sitt värde för den biologiska mångfalden, och vår framtida försörjnings-
möjlighet, är endast en liten del av de marina miljöerna skyddade. Arbetet 
med att skydda och förvalta livsmiljöer och naturtyper i kust- och havsmil-
jöer går långsamt, eftersom många intressen hävdar rätten till havet. Kustens 
egenskaper och värden, ur olika aspekter, medför att många intressen kon-
kurrerar om de känsliga kustområdena. 

EU:s ramdirektiv för vatten och havsmiljödirektivet

Inte bara sjöar, vattendrag och grundvatten ska uppnå god status enligt 
EU:s ramdirektiv för vatten (se miljömålen ”Levande sjöar och vattendrag” 
och ”Grundvatten av god kvalitet”). Också kustvattnet omfattas av 
kvalitetskraven. Kustvatten definieras som vatten upp till en sjömil utanför 
strandlinjen (för biologiska kvalitetskriterier) eller territorialgränsen på tolv 
sjömil (för kemiska kvalitetskriterier). Ett sätt att arbeta med kustfrågorna 
och vattendirektivet är EU:s modell för integrerad kustzonförvaltning. 
Idag ingår den som en del i havsmiljödirektivet och omfattar insamling av 
information, planering (i bred bemärkelse), beslutsfattande samt förvaltning 
och kontroll. Den bygger precis som ramdirektivet för vatten på engagemang 
och samråd med medborgarna och brukarna. 

I processen med integrerad kustzonsförvaltning kommer kommunerna att 
spela en viktig roll framöver. Den fysiska planeringen för mark- och vatten-
användningen är ett viktigt instrument för att styra mot en långsiktig hållbar 
utveckling i kustregioner med högt exploateringstryck. Eftersom så många 
olika synsätt och erfarenheter ska vägas in i beslut om utveckling av natur- 
och kulturmiljöer behöver man ta till vara den styrka som finns i de lösningar 
som framkommer lokalt. 

Miljötillståndet i Lomma kommun
Lommabukten som sträcker sig längs kusten i Lomma kommun är en del 
av Öresund som bildar en länk mellan Västerhavet och Östersjön. Här möts 
det sötare, lättare östersjövattnet med det saltare, tyngre västerhavsvattnet. 
Resultatet blir ett bräckt vatten med en salthalt runt tio promille. De flesta av 
världens akvatiska djur- och växtarter är anpassade antingen till ren sötvat-
tensmiljö eller till havsvatten med en salthalt runt trettiofem promille. Det 
bräckta vattnet får därför en unik artsammansättning med få dominerande 
arter som ofta är mindre till storleken än sina motsvarigheter i världshaven. 
Den mindre storleken beror på att mycket av organismernas energi går åt till 
att anpassa sig till den speciella salthalten. Lommabukten är dessutom ett 
av Öresunds grundområden och påverkas av stora säsongsbetingade sväng-
ningar i temperatur, syre- och salthalt samt vågrörelser. Sedimentet i bukten 
omlagras ständigt. De växter och djur som lever här gör ofta det på gränsen 
av sin anpassningsförmåga.

Lommabukten utgör med sin grunda, mjuka botten ett ekologiskt mycket 

• Hotade arter har åter-
hämtat sig och livsmiljöer 
har återställts i värdefulla 
kust- och havsvatten.

• Främmande arter och 
genotyper inte hotar den 
biologiska mångfalden 
och kulturarvet.

• Genetiskt modifierade 
organismer som kan hota 
den biologiska mångfal-
den inte är introducerade.

• Havs-, kust- och skär-
gårdslandskapens natur- 
och kulturvärden är beva-
rade och förutsättningar 
för fortsatt bevarande och 
utveckling av värdena 
finns.

• Tillståndet är oförändrat 
för kulturhistoriska läm-
ningar under vattnet.

• Havs-, kust- och skär-
gårdslandskapens värden 
för fritidsfiske, badliv, 
båtliv och annat friluftsliv 
är värnade och bibehållna 
och påverkan från buller 
är minimerad.
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känsligt och biologiskt intressant område och tillhör landets viktigaste vat-
tenmiljöer ur produktionssynpunkt. Bottensedimenten består av lera med 
inslag av grus och sand, oftast beväxta med ålgräs och olika nateväxter. Ål-
gräsängarna är internationellt och nationellt en marin resurs som är deklare-
rad skyddsvärd. Undervattensängarna utgör viktiga yngel- och lekplatser för 
bland annat torsk, olika plattfiskar, gulål (vilket är ett av ålens tidiga levnads-
stadier), storspigg, sjurygg och smörbult. De binder även sedimentet och ska-
par en stabil miljö jämfört med en kal sandbotten. Dessutom dämpar ålgräset 
inkommande vågor och skyddar därmed stranden mot erosion. Växten har 
också stor betydelse för omsättningen av oorganiskt fosfor som tas upp från 
bottensedimentet via rotsystemen. 

Genom sin höga biologiska produktion har Lommabukten också stor bety-
delse för många fågelarter som kan söka efter småfisk, snäckor, musslor och 
andra bottenlevande djur som föda. Ur ornitologisk synpunkt är bukten en 
internationellt dokumenterad lokal av betydelse för bland annat vadarfåglar 
och änder. Anledningen till den rika förekomsten av vadarfåglar och änder är 
bland annat det system av sandrevlar som finns utanför kustlinjen och som ut-
gör viktiga rast- och födosöksplatser. De djupare delarna av bukten utnyttjas 
av bland annat viggar, knipor och skäggdoppingar. Under övervintringsperio-
den finns det även kanadagäss i stort antal vid kusten. 

I Öresund har det, till skillnad från flera kringliggande havsområden, be-
drivits ett mer hållbart fiske. Bland annat råder det trålningsförbud sedan år 
1933. Detta gör att Öresund idag tillhör ett av de mer fiskrika områdena även 
i ett europeiskt perspektiv. Den marina miljön i Lommabukten blir extra be-
tydelsefull sedd i ljuset av de senaste årens förluster av grundområden på den 
svenska sidan av Öresund. Exempelvis har områden vid Lomma och utanför 
Malmö och Landskrona försvunnit på grund av utfyllnader.

Öresund är ur föroreningssynpunkt ett av Sveriges mest belastade kustområ-
den. Delar av Lommabukten har dessutom en svag vattenomsättning vilket 
gör att denna del av Öresund är extra känslig för föroreningar och närsalter 
som kan tillföras från åmynningarna. På grund av nyligen utförda utfyllna-
der i Malmös norra hamn och Spillepeng har strömsituationen in i Lomma-
bukten förändrats och vattenutbytet försämrats ytterligare. Risken finns att 
detta påverkar den marina floran och fiskreproduktionen negativt. Hoten mot 
ålgräsängarna består främst av övergödning och ökat exploateringstryck till 
exempel genom muddringar och utfyllnader. Lommabukten lever inte upp till 
kraven för god ekologisk status enligt förordningen (2004:660) utan klassas 
som kustvatten av måttlig ekologisk status. 

Marint naturmiljöprogram

För att kunna planera och förvalta Lommabukten på bästa sätt har ett ”Marint 
naturmiljöprogram för Lomma kommun 2010-2020” antagits av kommun-
fullmäktige. Det Marina naturmiljöprogrammet ska vara vägledande i kust-
zonsförvaltningen och övrigt förändrings- och förnyelsearbete som rör havet 
och kustzonen. Det skall även fungera som underlag i kommunens arbete för 
förbättrade ytvatten i enlighet med EU:s ramdirektiv för vatten. Programmet 
innehåller också miljömål och åtgärder för den marina miljön i Lomma kom-
mun. Programmet syftar också till att öka kunskapen om den marina miljön 
och att presentera den marina miljön på ett sätt som är förståeligt och engage-
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rande för kommunens invånare.

Mål för miljöarbetet med ”Hav i balans och levande 
kust och skärgård”

Miljömål antagna i ”Naturmiljöprogram med grönplan för Lomma kommun 
2008-2016”:

• Kommunen skall verka för god framkomligheten och gynnsamma 
livsmiljöer för växt- och djurlivet längs kusten och vattendragens 
stränder. Allmänheten skall kunna vandra längs med kommunens 
kustlinje med undantag för fågelskyddsområden i kommunens norra 
och södra delar. 

• Biologiskt värdefulla marina miljöer värnas.
• Buller från båtar och vattenskotrar minskar.
• Åtgärder som vidtas för att motverka stranderosion skall så långt möj-

ligt, verka för att bibehålla strändernas ekologiska, sociala och este-
tiska värden.

• Kommunen ska verka för att vattenkvaliteten i Lommabukten ska 
hålla god ekologisk och kemisk status.

Miljömål antagna i ”Marint naturmiljöprogram för Lomma kommun 
2010-2020”

• Kommunen ska verka för god framkomlighet för allmänheten och 
gynnsamma livsmiljöer för växt- och djurlivet längs kusten. Allmän-
heten ska kunna vandra längs med kommunens kustlinje med undan-
tag för fågelskyddsområden i kommunens norra och södra delar.

• Kunskapen om Lommabuktens naturvärden ska öka inom förvalt-
ningar och nämnder.

• Biologiskt värdefulla marina miljöer ska värnas.
• Biologiskt värdefulla miljöer längs stränderna ska värnas och de eko-

logiska korridorerna bindas samman.
• Åtgärder som vidtas för att motverka stranderosion ska, så långt möj-

ligt, verka för att bibehålla strändernas ekologiska, sociala och este-
tiska värden.

• Lommabukten ska uppnå god ekologisk och kemisk status i enlighet 
med EU:s ramdirektiv för vatten.

• Kommunen ska verka för att en utveckling av ett hållbart fiske och ett 
bevarande av det lokala fisket i kommunen.

• Kommunen ska verka för höga natur- och kulturupplevelser längs kus-
ten.

• Näringar, rekreation och annat nyttjande av havet och kusten ska be-
drivas så att en hållbar utveckling främjas.

• Beredskapen vid oljeutsläpp som når stränderna i kommunen ska vara 
god.
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Källförteckning
(1) Naturvårdsverket (2003) Underlag till fördjupad utvärdering av miljö-

målet Hav i balans samt levande kust och skärgård. Rapport 5321

(2) Miljömål.se – den svenska miljömålsportalen – www.miljomål.se

(3) Meddelande från Kommissionen till Rådet och Europaparlamentet 
(2000) Om integrerad förvaltning av kustområden: En gemenskapsstra-
tegi. KOM (2000) 547

Var försiktig i naturen, res-
pektera fiskeregler, stör inte 
häckande fåglar, koppla hunden 
under känsliga perioder. Enkla 
saker man kan bidra med för 
att hjälpa till att nå miljömålet 
Hav i balans och levande kust 
och skärgård. 

Visste du att vissa fågelarter är 
så känsliga för störning under 
häckningssäsongen att det 
räcker att honan blir skrämd en 
gång och ungarna flyr? Efter det 
kan det hända att de inte hittar 
tillbaks till varandra. Exempel 
på sådana arter är ejder och 
skärfläcka som båda häckar 
i Lomma kommun. Av den 
anledningen har vissa platser i 
kommunen beträdnadsförbud.
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Nationell 
precisering
• Våtmarker av alla typer 

finns representerade i hela 
landet inom sina naturliga 
utbredningsområden.

• Våtmarkernas viktiga 
ekosystemtjänster som 
biologisk produktion, 
kollagring, vattenhushåll-
ning, vattenrening och 
utjämning av vattenflöden 
är vidmakthållna.

• Våtmarker är återska-
pade, i synnerhet där 
aktiviteter som exempelvis 
dränering och torvtäkter 
har medfört förlust och 
fragmentering av våtmar-
ker och arter knutna till 
våtmarker har möjlighet 
att sprida sig till nya lo-
kaler inom sitt naturliga 
utbredningsområde.

• Naturtyper och naturligt 
förekommande arter knut-
na till våtmarkerna har 
gynnsam bevarandestatus 
och tillräcklig genetisk 
variation inom och mellan 
populationer.

• Hotade våtmarksarter har 
återhämtat sig och livsmil-
jöer har återställts.

Myllrande våtmarker
Miljökvalitetsmål: Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i 
landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden.

Bakgrund

Bakgrund

Våtmark är ett samlingsnamn för olika naturtyper som har det gemensamt att 
större delen av året finns en vattenspegel eller vatten nära markytan. I Sverige 
finns cirka 6,3 miljoner hektar våtmark. Av den arealen hade år 2011 drygt 
elva procent någon form av juridiskt skydd. Naturvårdsverket tog redan år 
1994 tillsammans med länsstyrelserna fram en "Myrskyddsplan för Sverige" 
som är en plan för att identifiera viktiga våtmarker och att försöka skydda 
dem. Planen har reviderats flera gånger. Senast var år 2006. Vid utgången av 
år 2011 fanns det trehundrafemtio utpekade våtmarker i planen som ännu inte 
hade något skydd. Det pågår nu ett arbete med att återigen revidera planen för 
att göra den aktuell för de nuvarande förhållandena (1).

Våtmarker har oftast mycket höga naturvärden. En lång rad växter och djur 
är helt beroende av olika typer av våtmarker som sin livsmiljö. Av Sveriges 4 
127 arter som finns med på ArtDatabankens rödlista förekommer 447 (cirka 
elva procent) arter i våtmarksmiljö (2). Våtmarker har också stor betydelse för 
rastande flyttfåglar.

Våtmarkerna bidrar med viktiga ekosystemtjänster bland annat därför att de 
fungerar som utjämningsmagasin genom att de ger ett jämnare vattenflöde. 
De fungerar även som biologiska filter och kan binda organiska bekämp-
ningsmedel och metaller. De tar upp näringsämnen som annars hade bidragit 
till övergödningen av våra sjöar och vattendrag. I odlingslandskapet fyller 
våtmarkerna en dubbel funktion genom att dels förbättra förutsättningarna 
för biologisk mångfald och dels fungera som närsaltfälla (se miljömålet ”Ing-
en övergödning”). Våtmarker lagrar också kol genom att ännu inte nedbrutet 
organiskt material som innehåller kol blir kvar i bottensedimentet i våtmar-
kerna. Därigenom minskar de mängden koldioxid i atmosfären och motver-
kar den globala uppvärmningen (1). Många våtmarker är dessutom populära 
besöksmål och en del av kulturlandskapet.

Sedan början av 1800-talet har cirka tre miljoner hektar våtmark försvunnit 
i Sverige genom torrläggning eller annan exploatering. I Skåne finns endast 
mellan fem och tio procent kvar av den våtmarksareal som fanns vid förra 
seklets början (3). Anledningen till utdikningar eller annan exploatering av 
våtmarker har ofta varit behov av livsmedel, bränsle, energi och träråvara.

Sedan flera år bedrivs arbete för att bevara värdefulla våtmarker både natio-
nellt och internationellt inom Ramsarkonventionens ram. Sverige har pekat ut 
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femtioen internationellt värdefulla områden till den så kallade Ramsarlistan. 
Det är förbjudet med ny markavvattning (till exempel dikning) i större de-
len av Götaland, delar av Svealand och i samtliga Ramsarområden. Många 
våtmarksmiljöer ingår också i Natura 2000, EU:s nätverk för värdefull na-
tur. I Sverige förekommer olika typer av mossar, kärr eller källor i drygt 1 
700 Natura 2000-områden och ytterligare omkring 2 600 områden innehål-
ler strandmiljöer, fuktängar eller sumpskogar. Sedan år 1994 finns en sam-
manställning av de skyddsvärda våtmarkerna i landet i ”Myrskyddsplan för 
Sverige” (4).

Situationen i Lomma kommun
Historiskt sett fanns i Lomma kommun en relativt stor areal våtmark. Tidiga-
re sågs ofta våtmarker i första hand som odlingshinder och som sumpiga sur-
hål snarare än som en källa till viktiga ekosystemtjänster. Därför dikades och 
dränerades många våtmarker. I kommunen finns trots det en del små intres-
santa våtmarker kvar, bland annat Haboljungs alkärr, Fels mosse, Domedejla 
mosse och Tångarna. Här kan finnas flera ovanliga växtarter som höskallra, 
darrgräs och ängsnycklar. Intressanta fågelarter vid våtmarkerna kan vara 
häger, vattenrall, törnskata och brun kärrhök. För att motverka igenväxning 
av kommunens våtmarker bör våtmarkernas kantzoner betas.

Det har även anlagts ett flertal nya våtmarker i kommunen inom projekten 
kring Höje å och Lödde å/Kävlingeån som syftar främst till att minska trans-
porten av kväve och fosfor och därmed övergödningen i åarna och Öresund. 
När man valt ut områden för dammanläggningarna har områden med inten-
sivt jordbruk prioriterats eftersom det är där behovet av rening är som störst. 
Kring dammarna har även rekreationsvärden i odlingslandskapet skapats och 
den biologiska mångfalden ökats (se miljömålet ”Ingen övergödning”). 

Mål för miljöarbetet med ”Myllrande våtmarker”

Miljömål antagna i ”Naturmiljöprogram med grönplan för Lomma kommun 
2008-2016”

• Våtmarker och dammar åter- eller nyskapas i enlighet med de land-
skapsvårdsplaner som tagits fram för Kävlingeåns, Höje ås och Al-
narpsåns avrinningsområden.

Källförteckning
(1) Miljömål.se – den svenska miljömålsportalen – www.miljomål.se

(2) SLU – ArtDatabanken – http://www.artfakta.se/

(3) Länsstyrelsen i Skåne län (2006) Underlag för en Våtmarksstrategi

(4) Naturvårdsverket (2007) Myllrande våtmarker Underlagsrapport till 
fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet, rapport 5771

• Främmande arter och 
genotyper inte hotar den 
biologiska mångfalden.

• Genetiskt modifierade 
organismer som kan hota 
den biologiska mångfal-
den inte är introducerade.

• Våtmarkernas natur- och 
kulturvärden i ett land-
skapsperspektiv är beva-
rade och förutsättningar-
na för fortsatt bevarande 
och utveckling av värdena 
finns.

• Våtmarkernas värde för 
friluftsliv är värnade och 
bibehållna och påverkan 
från buller är minimerad.
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Levande skogar 
Miljökvalitetsmål: Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska 
skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden 
och sociala värden värnas. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en 
generation. 

Bakgrund
Trädmiljöer av alla slag är hemvist för en stor mängd växt- och djurarter och 
erbjuder oss människor rekreationsmöjligheter och naturupplevelser. Att ha 
tillgång till skogs- och trädmiljöer nära sin bostad är viktigt ur rekreations- 
och hälsohänseende. 

Det intensiva skogsbruket som bedrivits under 1900-talet med kalavverkning, 
anläggande av ensartade (homogena) skogplantager (i söder främst med gran) 
och borttagande av död ved har inneburit att den biologiska mångfalden i 
skogen har minskat. Speciellt drabbade är ryggradslösa djur (främst insekter) 
samt mossor, lavar och svampar som är beroende av stabila mikroklimat i 
äldre träd och död ved. Fåglar som söker föda i död ved blir också drabbade. 
Av de arter som bedöms vara hotade förekommer ungefär hälften i skogsland-
skapet. För cirka åttio procent av dessa är det bristen på gamla och döda träd 
som är orsaken till deras minskning (1). Kalavverkning påverkar också sko-
gens markegenskaper. Genom att träden forslas bort utan att näringsämnena 
som finns i träden återförs sker en utarmning av marken. Effekten förstärks 
ytterligare av nedfall av surt regn som frigör näringsämnen i marken som 
sedan transporteras bort med mark- och grundvatten. Det här leder till att 
marken blir både surare och mer näringsfattig vilket hotar skogens biologiska 
mångfald och riskerar att underminera dess ekosystemtjänster. 

När lövträdsinslaget i skogen ökar förbättras förutsättningarna för en mängd 
arter. Detta gäller främst nemorala zonen (utmärks av relativt sommarvärme-
krävande men vinterkala lövskogar) och boreonemorala zonen (södra barr-
skogsregionen). Vissa svampar är knutna till en speciell sorts lövträd. Ett stort 
antal insektsarter är beroende av död ved från lövträd och insekterna är i sin 
tur föda för en rad fågelarter till exempel mindre hackspett. Riktigt gamla 
och grova träd är nästan alltid betydelsefulla för den biologiska mångfalden. 
Med grova träd avses de som är grövre än sjuttio centimeter i brösthöjd. Sär-
skilt värdefulla är så kallade jätteträd som har en brösthöjdsdiameter på mer 
än hundra centimeter. En stor del av de ryggradslösa djuren är beroende av 
jätteträden. Att gynna efterträdare till dessa jätteträd är viktigt för att säkra 
den biologiska mångfalden i skogsmiljö på lång sikt. Med gammal skog me-
nas i södra Götaland skog som är äldre än hundratjugo år. Många sällsynta 
arter lever bara i de äldre skogsmiljöerna och en kraftig störning i form av 
en föryngringsavverkning kan leda till att känsliga arter minskar eller dör ut. 
Under 1900-talet missgynnades lövträd, av ekonomiska skäl, systematiskt i 
skogen och arealerna av gammal skog minskade kraftigt. På grund av detta 
kan ofta gamla park- och trädgårdsmiljöer hysa de allra äldsta och största 
träden även i skogrika områden (2, 3).

Nationell 
precisering
• Skogsmarkens fysikaliska, 

kemiska, hydrologiska och 
biologiska egenskaper och 
processer är bibehållna.

• Skogens ekosystemtjänster 
är vidmakthållna.

• Skogens biologiska mång-
fald är bevarad i samtliga 
naturgeografiska regioner 
och arter har möjlighet 
att sprida sig inom sina 
naturliga utbredningsom-
råden som en del i en grön 
infrastruktur.

• Naturtyper och natur-
ligt förekommande arter 
knutna till skogslandska-
pet har gynnsam beva-
randestatus och tillräcklig 
genetisk variation inom 
och mellan populationer.

• Hotade arter har åter-
hämtat sig och livsmiljöer 
har återställts i värdefulla 
skogar.

• Främmande arter och ge-
notyper inte hotar skogens 
biologiska mångfald.

• Genetiskt modifierade 
organismer som kan hota 
den biologiska mångfal-
den inte är introducerade.
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Skogen är också en stor källa till viktiga ekosystemtjänster i form av virke 
och energi från träden. Skogen tar också upp koldioxid från atmosfären, samt 
bidrar till rening av luft och vatten. Skogen har också viktiga kultur- och 
rekreationsvärden och bidrar med mat i form av till exempel bär, svamp och 
vilt. År 2001 uppskattade SCB (Statistiska centralbyrån) det totala rekrea-
tionsvärdet från skogen till cirka tjugo miljarder kr årligen vilket är i samma 
storleksordning som skogens virkesproduktionsvärde (4).

Miljötillståndet i Lomma kommun
Lomma kommun tillhör en av landets mest trädfattiga kommuner och någon 
egentlig skog finns inte i kommunen. Större lövskogsdungar finns i Alnarp-
sparken, i Borgeby slottspark, Domedejla mosse i Borgeby och vid södra de-
len av Bjärred. Planterad tallskog förekommer i de tre furena Strandfuret, 
Kyrkfuret och Haboljungs fure strax norr om Lomma tätort. Planteringarna 
har gjorts för att hindra sandflykt. Kyrkfuret och Strandfuret planterades i 
början av 1900-talet och Haboljungs fure planterades på 1950-talet. Vid Habo 
Ljung finns även en liten alsumpskog.

De tre furena har vid en första anblick begränsade biologiska värden efter-
som de är planterade och inte har någon uppseendeväckande flora eller fauna. 
Trots det är de skyddsvärda av flera anledningar. De erbjuder ekosystemtjäns-
ter i form av rekreation och utgör en pedagogisk resurs för förskolor och sko-
lor i kommunen. Här finns också en del intressanta småbiotoper med viktiga 
livsmiljöer för många djur och växter. Speciellt värdefulla är sandiga, trädfria 
områden som är rester av miljöer som fanns innan tallarna planterades. Dessa 
är idag på väg att växa igen och kräver skötsel och restaurering för att åter-
skapa biologiska värden. De planterade furena håller idag successivt på att 
omvandlas till lövskogsområden då främst björk och ask ersätter tallskogen 
där denna fallit. 

De skånska sumpskogarna har exploaterats kraftigt under det senaste århund-
radet. Ännu för några årtionden sedan var man mer eller mindre omedveten 
om sumpskogarnas biologiska värden. De flesta dikades ut i syfte att skapa 
mer produktiva ytor. År 1990 startades en nationell sumpskogsinventering 
för att kartlägga de naturvärden som fanns kvar. Alsumpskogen vid Habo 
Ljung har viktiga livsmiljöer för hotade arter och klibbalskogarna är numera 
utpekade som en av Skånes ansvarsbiotoper. Det är därför viktigt att alkärret 
vid Habo Ljung skyddas. 

Ytterligare ett viktigt skogsområde i kommunen är Domedejla mosse som 
dessutom är ett kommunalt naturreservat sedan år 2001. I Domedejla mosse 
finns både ett sumpskogsparti och ett parti med planterade barrträd och björk. 
Området är tänkt att utvecklas fritt med undantag för ett par ängsmarker som 
ska hållas öppna med slåtter. Domedejla mosse är ett populärt rekreations-
område för de boende i närheten. Även Augustenborg och Plommonskogen 
är områden med trädmiljöer som bedömts som skyddsvärda ur ett lokalt per-
spektiv. Det finns också igenväxande marker och naturlika planteringar där 
unga ädellövträd växer. Rätt skötta kan dessa över tid utvecklas till områden 
där gamla ädellövträd dominerar.

• Natur- och kulturmiljövär-
den i skogen är bevarade 
och förutsättningarna för 
fortsatt bevarande och ut-
veckling av värdena finns.

• Skogens värden för fri-
luftslivet är värnade och 
bibehållna.

Barrskog förekommer på norra 
halvklotet. I Sverige består 
barrskogen framförallt av gran 
och tall. Barrskogen är och har 
varit betydande för landets 
ekonomi. Marken i en barrskog 
är ofta något sur och relativt 
artfattig. 
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Allmänt kan sägas att varje skogsparti och trädlund i Lomma kommun får 
extra stor betydelse med tanke på det i övrigt mycket öppna landskapet. De 
bidrar till att skogslevande arter kan hålla sig kvar i området och erbjuder vik-
tiga rekreationsmöjligheter för kommunens invånare. Det är viktigt att kom-
munens skogsmiljöer skyddas från exploatering så långt det är möjligt samt 
att områdena knyts ihop genom ekologiska korridorer. En ekologisk korridor 
består oftast av skog eller vattendrag som förbinder naturområden så att djur 
och växter inte får en barriär (till exempel väg eller bebyggt område) när de 
ska sprida sig.

Värdefulla trädmiljöer hotas också av trädsjukdomar och den trädfällning 
som följer i dess spår. Ett stort antal trädsjukdomar är på väg till Sverige. 
Förutom almsjukan så finns nu även den skadliga kastanjemalen som drab-
bar hästkastanj i Lomma kommun. Ute i Europa och i vissa begränsade fall i 
Sverige, finns nya arter av parasiter som drabbar ek, bok, al, kastanj, tall, lind 
och salixarter. Parasiterna sprids med virke eller andra trävaror, men även 
med import av plantor.

Mål för miljöarbetet med ”Levande skogar”

Kommunens arbete med levande skogar styrs av de mål som finns formule-
rade i ”Naturmiljöprogram med grönplan för Lomma kommun 2008-2016”. I 
detta har följande mål formulerats:

• Befintliga trädmiljöer värnas mot exploatering. 
• Arealen trädmiljöer med ädellövträd ökar. 
• Enskilda äldre träd som är eller har förutsättningar att bli mycket gam-

la bör ges ett frivilligt skydd, i samarbete med markägaren. 
• Förekomsten av döda eller döende träd tillåts öka, där så är lämpligt.

Källförteckning
(1) SLU – ArtDatabanken – www.artdata.slu.se

(2) Miljömål.se – den svenska miljömålsportalen – www.miljomål.se

(3) Svenska skogsbrukets forskningsinstitutet Skogforsk – www.skogforsk.
se

(4) Sammanställd information om Ekosystemtjänster. Naturvårdsverket 
2012, Ärendenr: NV-00841-12

Med lövskog menar man oftast 
en skog vars träd fäller sina 
löv på vintern. En ädellövskog 
består av ädellövträd såsom ek, 
ask, alm, lönn, lind, avenbok, 
bok och/eller fågelbär. Floran 
och faunan är väldigt artrik. I 
Sverige förekommer lövskog i 
södra delen av landet. 

En sumpskog växer på mycket 
fuktig mark. Träden som finns i 
sumpskogar utgörs framförallt 
av olika arter från alsläktet 
(Alnus). Det är lövfällande träd 
som lever i symbios med kväve-
fixerande bakterier från släktet 
Frankia. Dessa bildar rotknölar 
där de omvandlar kväve till en 
form som alen kan utnyttja.

Det finns en uppsjö av littera-
tur gällande skog. Bland annat 
Skogsstyrelsen, SkogsSverige, 
Sydved med flera har tips på 
vad man kan läsa. 
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Nationell 
precisering
• Åkermarkens fysikaliska, 

kemiska, hydrologiska och 
biologiska egenskaper och 
processer är bibehållna.

• Jordbruksmarken har så 
låg halt av föroreningar 
att ekosystemens funktio-
ner, den biologiska mång-
falden och människors 
hälsa inte hotas.

• Odlingslandskapets vik-
tiga ekosystemtjänster är 
vidmakthållna.

• Odlingslandskapet är öp-
pet och variationsrikt med 
betydande inslag av häv-
dade naturbetesmarker 
och slåtterängar, småbio-
toper och vattenmiljöer, 
bland annat som en del i 
en grön infrastruktur och 
erbjuder livsmiljöer och 
spridningsvägar för vilda 
växt- och djurarter.

• Naturtyper och arter 
knutna till odlingsland-
skapet har gynnsam beva-
randestatus och tillräcklig 
genetisk variation inom 
och mellan populationer.

• Husdjurens lantraser och 
de odlade växternas gene-
tiska resurser är hållbart 
bevarade.

Ett rikt odlingslandskap 
Miljökvalitetsmål: Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk 
produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska 
mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.

Bakgrund
Dagens odlingslandskap har formats under mycket lång tid, ibland uppemot 
flera tusen år. Jordbrukslandskapet erbjöd tidigare ett varierat landskap med 
både åker-, ängs- och betesmarker och ett stort antal småbiotoper. Arealen 
jordbruksmark i Sverige var som störst under 1920-talet, med 3,8 miljoner 
hektar åkermark och drygt 1,5 miljoner hektar ängs- och betesmark. De se-
naste decennierna har stora förändringar skett i och med att jordbruksmark 
försvunnit och driftsmetoder förändrats. I dagsläget har åkermarken minskat 
till 2,6 miljoner hektar. Arealen ängsmark har minskat med nittionio procent 
och arealen betesmark har minskat med drygt sjuttio procent (1). Ett stort an-
tal arter, som har sin hemvist i odlingslandskapet, hotas av det intensiva och 
storskaliga jordbruket som numera ofta består av monokulturer (odling av en-
bart en gröda i taget). Djurhållningen har blivit mer koncentrerad och lantbru-
kets behov av naturbetesmarker och slåtterängar har successivt minskat och 
ersatts av högavkastande vall. Det har medfört att förutsättningarna för den 
biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena i landskapet har förändrats 
och många traditionella miljöer och kulturbebyggelse har gått förlorade (2). 

Åkermarken utgör en viktig resurs för samhället eftersom den både kan pro-
ducera mat men också energi i form av olika biobränslen. Det är därför viktigt 
att den bevaras för framtiden. Mellan åren 2000 och 2011 minskade åker-
marksarealen med cirka 87 000 hektar (cirka 3,2 procent). Minskningen beror 
både på att vissa jordbruk har lagts ner men också på grund av exploatering 
av jordbruksmark. Jordbrukslandskapet erbjuder också andra viktiga ekosys-
temtjänster som till exempel habitat för pollinerare och biologisk kontroll av 
skadedjur, rening av vatten, rekreations- och kulturupplevelser etcetera. Det 
är viktigt att de ekosystemtjänsterna bevaras och utvecklas för att skapa ett 
långsiktigt hållbart jordbruk (1).

Miljömålet påverkas starkt av den gemensamma jordbrukspolitiken inom EU 
(CAP). Denna politik har som främsta mål att hålla igång en stabil matpro-
duktion och se till att bönder ges skälig ersättning för sitt arbete. Många na-
tur- och kulturvårdande åtgärder utförs idag med hjälp av miljöersättningar 
som utgår från EU:s politik.

Biologisk mångfald

En av anledningarna till att odlingslandskapet kan hysa en så stor del av vår 
flora och fauna är den varierande miljö som erbjuds. Främst finns det mycket 
arter i slåtter- och betesmarker men även i åker- och vägrenar, åkerholmar, 
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• Hotade arter och natur-
miljöer har återhämtat sig.

• Främmande arter och 
genotyper inte hotar den 
biologiska mångfalden.

• Genetiskt modifierade 
organismer som kan hota 
den biologiska mångfal-
den inte är introducerade.

• Biologiska värden och 
kulturmiljövärden i od-
lingslandskapet som upp-
kommit genom långvarig 
traditionsenlig skötsel är 
bevarade eller förbätt-
rade.

• Kultur- och bebyggel-
semiljöer i odlingsland-
skapet är bevarade och 
förutsättningar för fortsatt 
bevarande och utveckling 
av värdena finns.

• Odlingslandskapets vär-
den för friluftslivet är vär-
nade och bibehållna samt 
tillgängliga för människor.

märgelgravar, våtmarker och andra småbiotoper. En annan anledning är att 
många av de växtarter som har sin livsmiljö i just ängs- och hagmarker un-
der lång tid har anpassats till denna typ av mager mark. Då miljön förändras 
genom minskat betestryck, gödsling (även luftnedfall av kväve) och beskugg-
ning konkurreras dessa växter lätt ut och därmed försvinner också många 
fjärilar och andra insekter samt fågelarter. Drygt hälften av vårt lands hotade 
djur- och växtarter är knutna till odlingslandskapets biotoper (3).

Så kallade ruderatmarker (till exempel grusgångar, schaktmassor, hamn- och 
industritomter samt soptippar) har också betydelse för många arter. Ruderat-
markerna, eller skräpmark som de också kallas, är ofta tillfälliga miljöer som 
försvinner när markanvändningen ändras. För många av det gamla odlings-
landskapets växter har ruderatmarker blivit viktiga livsmiljöer i takt med att 
de betade och hävdade ängarna samt lågavkastande jordbruksmarker försvin-
ner. Även djur, som ofta blir trängda mellan vägar, bebyggelse och åkermar-
ken, kan utnyttja ruderatmarker som fristad.

Kulturarv

Många av odlingslandskapets traditionella miljöer och tillhörande byggnader 
har också ett kulturhistoriskt värde som hjälper oss att återskapa bilden av 
våra förfäders brukningsmetoder i odlingslandskapet (2). Dessutom spelar 
landskapets äldre ekonomibyggnader, med sina skrymslen och vrår, ofta en 
stor roll för till exempel ugglor och fladdermöss. Även den odlade mångfal-
den, med olika växtslag och lantraser, samt utformningen av trädgårdar och 
parker är en del av denna värdefulla kulturmiljö (4). Att bevara den odlade 
mångfalden kan även ha betydelse för den framtida livsmedelsförsörjningen. 
Både grödor från förr och många av de äldre husdjursraserna bär på unika 
egenskaper som de mer förädlade raserna har förlorat. Detta gör dem vörda 
att bevara även ur ett framtida försörjningsperspektiv (5). Det traditionella 
odlingslandskapet innehåller också viktiga värden för friluftslivet och det är 
viktigt att behålla en god tillgänglighet för allmänheten.

Ekologisk odling

Betande djur är en förutsättning för att bevara de natur- och kulturvärden 
som finns i odlingslandskapet och det är därför viktigt ha kvar djurhållningen 
inom det svenska jordbruket. Ekologisk odling ger bättre förutsättningar för 
en ökad biologisk mångfald än konventionell odling. Dels genom att bekämp-
ningsmedel och konstgödsel inte används och dels genom att en större del av 
marken används till vallodling för foderproduktion, bete och gröngödsling. 
Genom att köpa ekologiskt odlade produkter gynnas det ekologiska jordbru-
ket och i förlängningen den biologiska mångfalden och en långsiktigt hållbar 
livsmedelsproduktion. För att få kalla en produkt ekologisk måste den ha pro-
ducerats enligt EU:s regler för ekologisk produktion. Den absolut vanligaste 
märkningen i Sverige är KRAV.
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Miljötillståndet i Lomma kommun
Största delen av landarealen i Lomma kommun har både historiskt och idag 
bestått av jordbruksmark och största delen av kommens jordbrukbruksmark 
tillhör precis som stora delar av övriga sydvästra Skåne, Sveriges bästa och 
mest produktiva jordbruksmark. Största delen av jordbruksmarken är högpro-
ducerande åkermark och några större djurenheter finns inte i kommunen. Den 
totala brukade jordbruksmarken uppgick år 2012 till cirka tretusenfemhundra 
hektar att jämföra med cirka tretusensexhundra hektar i början av 1990-ta-
let. Cirka hundratjugofem hektar brukas med miljöersättning för betesmarker 
(cirka fyrtio för marker med särskilda värden och åttiofem hektar för all-
männa värden) och femtiotre hektar brukas i ekologisk produktion. Den allra 
största delen av jordbruket består av odling av vete och råg. 

Småbiotoper

En viktig småbiotop i Lomma kommun är de alléer och pilevallar som växer 
längs vägarna mellan fälten. Dessa trädrader hyser många olika insektsar-
ter som är beroende av gamla träd och solbelysta stammar, samt flera olika 
mossor och lavar. Håligheter i träden kan fungera som boplatser åt fåglar 
och fladdermöss. Dessutom har pilevallarna genom den historiska hävden 
både kulturhistoriska och landskapsestetiska värden. Småbiotoper kan också 
bidra till att göra miljön mer attraktiv ur rekreationssynpunkt. Ett exempel 
är de skyddszoner, det vill säga gräsbevuxna kantzoner, som anlagts längs 
flera vattendrag i kommunen. Dessa motverkar till viss del läckage av fos-
for från åker till vatten, men kan också utnyttjas som promenadstråk i det 
annars ganska otillgängliga odlingslandskapet. Kantzonerna, liksom övriga 
åker- och vägrenar, fungerar även som ekologiska korridorer i landskapet och 
gör det lättare för bland annat fältvilt att förflytta sig. En annan viktig biotop 
i Lomma kommun är de gamla märgelgravarna. Dessa bildades i slutet av 
1800-talet genom att man grävde upp kalkhaltig lera som sedan lades på åk-
rarna för att frigöra fosfor. De kvarvarande groparna vattenfylldes sedan och 
utgör idag värdefulla miljöer för såväl vattenväxter som fåglar och insekter.

Ängs- och betesmarker

I Lomma kommun finns flera öppna betesmarker i både torra och fuktiga mil-
jöer. De flesta finns i kustzonen eller längs Höje å och Lödde å. De kustnära 
betesmarkerna, havsstrandängarna, har speciella egenskaper genom sin när-
het till havet och dess saltpåverkan. 

Inom kommunen finns flera fuktängar. Dessa karaktäriseras generellt av god 
vattenförsörjning och en örtrik vegetation med inslag av bredbladiga gräs. 
Florans artsammansättning varierar beroende på bland annat betestrycket 
och markens näringsstatus. Fuktängar och fuktiga betesmarker återfinns 
bland annat i Önnerup, vid Lomma ängar, vid Kannikedammen och vid Lilla 
Bennikans hagar.

Som tidigare nämnts har ängs- och betesmarksarealen sedan mitten av 
1900-talet minskat i snabb takt, i Lomma kommun såväl som i övriga Sve-
rige. Delar av strandängarna har växt igen på grund av för svag eller upphörd 
beteshävd. När betet upphör ökar inslaget av vass mycket snabbt. Bristen på 

Ruderatmark kallas den mark 
som ofta störs på olika vis av 
aktiviteter och verksamheter. 
Marken ligger ofta öppen och 
vissa växter trivs endast här. 
Exempel på sådan mark är 
grusgångar, banvallar, hamnom-
råden och industritomter. Innan 
människan skapade dessa ytor 
kan man tänka sig att växterna 
fanns i rasbranter och vissa ytor 
skadade av brand.

Genetiskt modifierade orga-
nismer (GMO) är av människor 
genmanipulerade eller framav-
lade organismer med förändrad 
arvsmassa. Ofta försöker man 
frambringa en eller flera egen-
skaper som man anser gynna 
oss exempelvis större frukter, 
växter som tål kyla, större 
köttproduktion med mera.

Biotop är ett avgränsat om-
råde med likformighet gäl-
lande livsvillkor samt växter, 
svampar och djur. Exempel på 
olika biotoper är myr, korallrev, 
lövsumpskog, sjö, savann med 
flera.
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betande djur och frånvaro av ängshävd är kanske det enskilt största hotet mot 
den biologiska mångfalden i Lomma kommun. Det är av stor vikt ur både 
kulturhistoriskt och biologiskt perspektiv att kvarvarande ängar bevaras och 
att nya ängsmarker skapas.

Mål för miljöarbetet med ”Ett rikt 
odlingslandskap”

Kommunen har valt att fokusera på att bevara småbiotoper och ängsmarker 
samt att förstärka gröna stråk och ekologiska korridorer. I ”Naturmiljöpro-
gram med grönplan för Lomma kommun 2008-2016” anges följande mål för 
miljöarbetet:

• Betesmarker bibehålls och där det är lämpligt restaureras eller återska-
pas gamla betesmarker. 

• Mängden småbiotoper i odlingslandskapet skall bevaras i minst dagens 
omfattning. 

• Det öppna landskapet och åkermarken värnas. 
• Andelen gröna stråk och ekologiska korridorer ökar i det öppna land-

skapet.

Källförteckning
(1) Naturvårdsverket 2012 Steg på vägen Fördjupad utvärdering av miljö-

målen 2012. Rapport 6500 

(2) Jordbruksverket (2003) Ett rikt odlingslandskap. Fördjupad utvärdering 
2003. Rapport 2003:19

(3) Länsstyrelsen i Skåne län (2006) Det Skånska landsbygdsprogrammet.

(4) SLU – ArtDatabanken – www.artdata.slu.se

(5) Miljömål.se – den svenska miljömålsportalen – www.miljomål.se

(6) Jordbruksverket – www.jordbruksverket.se

För att öka den biologiska 
mångfalden i odlingslandskapet 
kan man låta bli att städa för 
mycket i sina trädgårdar. Att 
låta en löv- eller rishög ligga 
kvar gynnar de allt mer ovanliga 
igelkottarna som övervintrar 
i sådana. Man kan låta en del 
av gräsmattan vara lite mer 
högväxt för att gynna fjärilar, 
steklar, fåglar med flera. Att 
följa livet kring en fågelholk eller 
fågelbord är både trevligt och 
ett knep för att artrikedomen i 
din trädgård höjs. Man kan göra 
holkar till mer än fåglar. Holkar 
till fladdermöss, vildbin, fjärilar, 
nyckelpigor med mera är också 
trevligt att tillverka och hänga 
upp i sin närhet.
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Nationell 
precisering
• En långsiktigt hållbar 

bebyggelsestruktur har 
utvecklats både vid nylo-
kalisering av byggnader, 
anläggningar och verk-
samheter och vid använd-
ning, förvaltning och 
omvandling av befintlig 
bebyggelse samtidigt som 
byggnader är hållbart 
utformade.

• Städer och tätorter samt 
sambandet mellan tätorter 
och landsbygd är planera-
de utifrån ett sammanhål-
let och hållbart perspektiv 
på sociala, ekonomiska 
samt miljö- och hälsorela-
terade frågor.

• Infrastruktur för energi-
system, transporter, av-
fallshantering och vatten- 
och avloppsförsörjning 
är integrerade i stads-
planeringen och i övrig 
fysisk planering samt att 
lokalisering och utform-
ning av infrastrukturen är 
anpassade till människors 
behov, för att minska re-
surs och energianvänd-
ning samt klimatpåverkan, 
samtidigt som hänsyn är 
tagen till natur- och kul-
turmiljö, estetik, hälsa och 
säkerhet.

God bebyggd miljö
Miljökvalitetsmål: Städer, tätorter och annan bebyggd miljö skall utgöra en god 
och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- 
och kulturvärden skall tas tillvara och utvecklas. Byggnader och anläggningar skall 
lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god 
hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.

Bakgrund

God planering

Kommunerna har, genom sitt ansvar för energiplanering, fysisk planering och 
kollektivtrafik, ett stort inflytande på samhällets utformning. Fysisk plane-
ring ska bidra till att tätorter och sambandet mellan tätorter och landsbygd 
blir långsiktigt sammanhållna och hållbara. Med hållbarhet avses dels miljö 
och hälsoaspekter men planeringen ska också bidra till social och ekonomisk 
hållbarhet, genom att bland annat bidra med ett varierat utbud av offentliga 
platser, bostäder, kultur, arbetsplatser och service.

I arbetet med fysisk planering ska hänsyn tas till hur mark, vatten och be-
byggd miljö används med de miljömässiga och samhälleliga aspekterna i 
åtanke. Mark- och vattenresurser samt andra naturresurser ska användas ef-
fektivt och på ett långsiktigt miljöanpassat sätt. Infrastruktur och kollektiv-
trafik ska vara effektiv och anpassad till miljön och människors behov. Det 
är även viktigt att bevara och utveckla de natur- och kulturvärden som vi har 
omkring oss så att de finns kvar till kommande generationer (1). I planeringen 
måste också hänsyn tas till de konsekvenser som klimatförändringen för med 
sig. Extremväder, översvämningar, extrema flöden och höjning av havsytan 
kommer att bli vanligare (2).

God kulturmiljö och bebyggd miljö

Byggnader och bebyggelsemiljöer är en viktig del av vårt kulturarv och de 
är en tillgång för människor som bor, lever och vistas där. De skänker karak-
tär och historisk förankring till en stad eller tätort. Det är därför viktigt att 
ett representativt urval av landets byggnader ges ett långsiktigt skydd mot 
rivning eller förvanskning. Idag förstörs stora delar av det byggda kulturar-
vet successivt genom rivning eller okänsliga ombyggnader. Även tätortsut-
byggnad och förändringar inom infrastruktur, jordbruk och industri utsätter 
byggnader och kulturlandskap för ett stort förändringstryck. Av den värde-
fulla bebyggelsen som är långsiktigt skyddad är många bebyggelsekategorier 
dessutom underrepresenterade. En del av problemet är att det i många fall 
saknas en samlad överblick över den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen 
och likaså saknas kännedom om vilka luckor som finns inom det nuvarande 
byggnadsminnesbeståndet (1). Att bevara kulturmiljön är en del i det övergri-
pande målet att skapa en bebyggd miljö som ger skönhetsupplevelser, stöder 
människors behov och skapar ett varierat utbud av arbetsplatser, bostäder, 
service och kultur.
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• Kollektivtrafiksystem är 
miljöanpassade, energief-
fektiva och tillgängliga 
och att det finns attrak-
tiva, säkra och effektiva 
gång- och cykelvägar.

• Det finns natur- och grön-
områden och grönstråk 
i närhet till bebyggelsen 
med god kvalitet och till-
gänglighet.

• Det kulturella, historiska 
och arkitektoniska arvet i 
form av värdefulla bygg-
nader och bebyggelsemil-
jöer samt platser och land-
skap bevaras, används 
och utvecklas.

• Den bebyggda miljön 
utgår från och stöder 
människans behov, ger 
skönhetsupplevelser och 
trevnad samt har ett va-
rierat utbud av bostäder, 
arbetsplatser, service och 
kultur.

• Människor inte utsätts för 
skadliga luftföroreningar, 
kemiska ämnen, höga 
ljudnivåer och radonhalter 
eller andra oacceptabla 
hälso- eller säkerhetsris-
ker.

Buller

Med buller avses oönskade ljud. Vad som uppfattas som buller kan variera 
från person till person och också vid viken tidpunkt ljudet uppkommer. Bul-
ler kan ha en stor påverkan på människors hälsa med effekter som sömnstör-
ningar, stress, försämrad koncentration- och inlärningsförmåga. Naturvårds-
verket bedömer att cirka 1,7 miljoner svenskar år 2006 utsattes för vägbuller 
som överskrider det nationella riktvärdet femtiofem dBA (decibel) utomhus 
vid bostaden. De årliga samhällsekonomiska kostnaderna för trafikbuller be-
räknas till ungefär 2,25 miljarder kronor. En försiktig uppskattning visar att 
1,6 miljoner levnadsår förloras i EU på grund av trafikbuller (6). Med en för-
modad ökning i biltrafiken kommer också bullerproblematiken att fortsätta 
öka. God planering förutsätter att mängden buller och antalet personer som 
lider av bullerstörningar minskar. Att minska bullret är en förutsättning för 
att skapa en hållbar stad och har även visat sig vara ekonomiskt lönsamt.

God boendemiljö

Uppemot en miljon svenskar beräknas vara drabbade av obehag eller hälso-
problem på grund av inomhusmiljön. Olika luftvägsproblem och så kallade 
"sjuka-hus-symtom" (såsom trötthet, huvudvärk och irritation från hud och 
slemhinnor) drabbar särskilt personer med astma, allergi eller annan över-
känslighet. Troligen kan bristande ventilation samt fukt- och mögelproblem 
inomhus vara anledningen till många av symptomen. Sedan år 1992 är fast-
ighetsägare skyldiga att låta kontrollera funktionen av ventilationssystemen i 
sina byggnader (3). En annan orsak till problemen kan vara att vi utsätts för 
hälsofarliga ämnen som emitteras (sänds iväg) från byggnadsmaterial eller 
andra produkter i vår omgivning. Detta behandlas också i miljömålet ”Giftfri 
miljö”.

Radon

Radon är en gas som kan förekomma i marken och i vissa typer av bygg-
nadsmaterial; främst blå lättbetong. Den luft som finns i jorden har alltid hög 
radonhalt. Detta även i områden som har klassificerats som lågriskmark. Om 
stora mängder luft kommer in från grunden i en bostad kan höga halter av 
radon uppkomma i inomhusluften. Alla byggnadsmaterial som är baserade 
på sten (till exempel betong, lättbetong och tegel) innehåller radium och avger 
därför radon. Normalt är radiumhalten så liten att radonavgången är betydel-
selös, men det finns undantag. Ett sådant är alunskifferbaserad lättbetong, så 
kallad blåbetong, som användes från år 1929 till slutet av 1970-talet. Blåbetong 
i både ytter- och innerväggar samt bjälklag kan ge radongashalter uppåt tusen 
Bq/m3, när luftväxlingen är dålig. I dag tillverkas inte byggnadsmaterial med 
så hög radiumhalt att det skulle kunna utgöra någon nämnvärd radonrisk (4, 
5). När vi andas in radonhaltig luft fastnar så kallade radondöttrar i våra luft-
vägar. Vid sönderfallet sänder radondöttrarna ut joniserande strålning som 
kan skada cellerna i luftvägar och lungor. Radon är den största strålningskäl-
lan som svenska befolkningen utsätts för. Höga halter av radongas i bostäder 
betraktas som olägenhet för människor hälsa och beräknas ge upphov till om-
kring fyrahundra lungcancerfall i Sverige per år. Rökare är speciellt utsatta 
och löper uppskattningsvis tjugofem gånger större risk att utveckla cancer av 
radonstrålning jämfört med icke-rökare (6). Radon i dricksvatten kan också 
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vara ett problem i enskilda bergborrade brunnar. Radonhalten mäts i enheten 
Becquerel per kubikmeter (Bq/m3). En Bq/m3 innebär att en atom sönderfaller 
per sekund i varje kubikmeter luft. Årsmedelvärdet av den joniserande strål-
ningen från radongas får inte överstiga tvåhundra Bq/m3 i inomhusluft (4, 5).

Tätortsnära natur

Samhället har förändrats mycket de senaste fyrtio åren med framförallt en 
kraftigt ökad befolkningsmängd i tätorterna. Detta innebär att tätortsytan 
ökat, ofta på bekostnad av jordbruksmark eller naturmark. Expanderande yt-
terområden betyder också större avstånd och ökande behov av transporter och 
infrastruktur. Samtidigt som tätortsytan har växt har ofta bebyggelsen i cen-
trala delar förtätats genom att grönområden inne i tätorten har bebyggts. På 
så sätt har möjligheterna till rekreation utomhus nära bostaden minskat men 
också bidragit till att bullerfria miljöer blir mer och mer sällsynta. Samtidigt 
visar allt fler undersökningar på hur viktiga dessa områden är för människors 
hälsa och för biologisk mångfald. Därför är det viktigt att undvika att bebyg-
ga befintliga grönområden. Människor behöver ha daglig tillgång till grönom-
råden. De grönområden som redan finns bör ha flera olika funktioner som till 
exempel både rör biologisk mångfald och klimatanpassning. Ur ett ekologiskt 
perspektiv är det också viktigt att djur och växter kan sprida sig mellan olika 
grönområden i tätorter. Det kan lösas genom att säkerställa att det finns gröna 
kilar eller ekologiska korridorer i vilka förflyttning gynnas. Dessa kan med 
fördel också användas som rekreationsmiljöer för kringboende. För att säker-
ställa att andelen grönområden i tätorter inte minskar vid exploatering bör 
den som tar mark i anspråk kompensera de ingrepp som görs. Miljökompen-
sation utgår från att alla fysiska förändringar påverkar miljön och att negativ 
påverkan ska kompenseras. I första hand ska negativ påverkan undvikas och 
i andra hand minimeras. De negativa effekter som kvarstår därefter ska kom-
penseras. Kompensation kan göras genom att man höjer ekologisk kvalité på 
befintliga naturområden eller genom att man skapar nya områden som ersät-
ter de som försvinner vid exploatering.

God avfallshantering

Den stora mängd avfall som vi ger upphov till leder till en ökad miljöbelast-
ning. Att minska mängden avfall och avfallets farlighet samt öka återvinning 
i olika former är viktigt för att skapa en hållbar avfallshantering. Även den 
totala mängden råvaror som omsätts i samhället måste minska och de råvaror 
som används bör recirkulera i kretslopp, dels genom återanvändning och dels 
genom återvinning. Det som inte kan ingå i kretslopp måste tas om hand på 
ett ur miljösynpunkt bra sätt. Den totala mängden avfall är beroende av våra 
konsumtionsmönster och avfallets farlighet är beroende av vilka ämnen som 
används i produktionen. Producentansvar, deponiskatt och kommunal insam-
ling av olika avfallsslag har inneburit att återvinningen av olika material har 
ökat.

God energi- och resurshushållning

Energisektorn påverkar flera miljömål genom sina utsläpp och förbrukande 
av naturresurser. Energianvändningen bör på sikt minska och användningen 
av förnyelsebara energikällor öka. Omställningen av energisystemet tar tid 

• Användningen av energi, 
mark, vatten och andra 
naturresurser sker på ett 
effektivt, resursbespa-
rande och miljöanpassat 
sätt för att på sikt minska 
och att främst förnybara 
energikällor används. 

• Avfallshanteringen är ef-
fektiv för samhället, enkel 
att använda för konsu-
menterna och att avfallet 
förebyggs samtidigt som 
resurserna i det avfall som 
uppstår tas till vara i så 
hög grad som möjligt samt 
att avfallets påverkan på 
och risker för hälsa och 
miljö minimeras.

Med biologisk mångfald menar 
man artrikedom såväl inom 
arter som mellan arter och en 
mångfald av livsmiljöer. I dagens 
samhälle kan olika naturom-
råden avgränsas av barriärer i 
form av bebyggelse och vägar. 
Detta kan minska den biologis-
ka mångfalden. För att undvika 
detta är det viktigt att utveckla 
ekologiska korridorer, det vill 
säga stråk som sammanbinder 
olika naturområden för att un-
derlätta förflyttning. På så sätt 
kan man öka den betydelsefulla 
ekologiska ytan mångfalt.
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och kommunala energiplaner som anger strategier och förhållningssätt för 
att uppnå det är en viktig del i arbetet. Detta behandlas i större utsträckning 
under miljömålet ”Begränsad klimatpåverkan”.

Miljötillståndet i Lomma kommun

Planering

Översiktsplan

Lomma kommun antog år 2010 en ny översiktsplan. Kommunen håller ock-
så på att ta fram en fördjupad översiktsplan över Bjärred och Borgeby. Se-
dan tidigare finns det en fördjupad översiktsplan för Lomma tätort och för 
kustzonen. 

Utgångspunkten i den översiktliga planeringen är att ny bostadsbebyggelse 
ska lokaliseras i anslutning till de befintliga tätorterna Lomma och Bjärred/
Borgeby samt i första hand på redan exploaterad mark. Anledningarna till 
detta är bland annat att det där finns goda allmänna kommunikationer och 
den service som invånarna behöver inom gång- eller cykelavstånd. Kommu-
nen säger i princip nej till utbyggnad av bostäder och verksamheter utanför 
tätorterna och småsamhällena och har också vid ett antal tillfällen sagt nej till 
etablering av externa köpcentrum i kommunen. I översiktsplanen finns också 
reserverat för lätt spårtrafik, bland annat mellan Lomma och Bjärred.

Kommunen har tagit ett generellt beslut om att inte exploatera på grönom-
råden och på jordbruksmark. Om exploatering ändå måste ske på något av 
dessa områden ska de kompenseras på en annan plats. Områden avsedda som 
kompensationsområden finns utpekade i översiktsplanen.

Kulturmiljöprogram

Under år 2005 antog kommunfullmäktige programmet ”Kulturmiljöprogram 
för Lomma kommun”. Syftet med programmet är att sprida kunskap om vär-
defulla kulturmiljöer och enskilda byggnader men också att ge rekommen-
dationer kring hanteringen av dessa. Kulturmiljöprogrammet används som 
underlag vid fysisk planering och ärendehantering.

Naturmiljöprogram

År 2008 antog kommunfullmäktige programmet "Naturmiljöprogram med 
grönplan för Lomma kommun 2008-2016" som innehåller flera miljömål och 
åtgärder. Programmet används som beslutsunderlag vid fysisk planering. Pro-
grammet innehåller bland annat åtgärder hur Lomma kommuns grön- och na-
turområden ska fortsätta att bevaras och utvecklas och hur andelen hårdgjord 
yta inte ska öka. 

Marint naturmiljöprogram

År 2010 antogs programmet ”Marint naturmiljöprogram för Lomma kom-
mun 2010-2020” av kommunfullmäktige. Det Marina naturmiljöprogram-
met ska vara vägledande i kustzonsförvaltningen och övrigt förändrings- och 
förnyelsearbete som rör havet och kustzonen. Det skall även fungera som 
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underlag i kommunens arbete för förbättrade ytvatten i enlighet med EU:s 
ramdirektiv för vatten. Programmet innehåller också miljömål och åtgärder 
för den marina miljön i Lomma kommun. Programmet syftar också till att 
öka kunskapen om den marina miljön och att presentera den marina miljön på 
ett sätt som är förståeligt och engagerande för kommunens invånare.

Avfallsplanen i renhållningsordningen

År 2011 antogs en ny avfallsplan i renhållningsordningen för Lomma kom-
mun för åren 2012 till och med 2015. Syftet med den nya avfallsplanen i ren-
hållningsordningen är att visa vägen mot en hållbar avfallshantering med mi-
nimerad klimatpåverkan inom Lomma kommun. Det ska genomföras genom 
att minska avfallets mängd och farlighet, öka återanvändning och återvinning 
av avfall samt genom att verka för effektiv och klimatriktiga avfallstranspor-
ter. Avfallsplanen i renhållningsordningen innehåller mål och åtgärder som är 
framtagna tillsammans med Sysav som ansvarar för avfallshantering i södra 
Skåne och där Lomma kommun är delägare.

Energiplan

År 2008 antogs en ny energiplan med titeln ”Energiplan med energistrategi 
för Lomma kommun 2009-2012”. Denna har förlängts till augusti 2014. En ny 
energiplan kommer därefter att ersätta den nuvarande planen. Energiplanen 
syftar till att främja hushållning med energi och verka för säker och tillräck-
lig energiförsörjning. Den syftar också till att minska kommunens bidrag till 
klimatförändringarna och öka kunskapen om situationen i kommunen. Ener-
giplanen innehåller både miljömål och åtgärder för att vägleda arbetet. 

Fragmentering av landskapet och tätortsnära natur

Det har skett ett intensivt byggande i Lomma kommun de senaste tio åren och 
befolkningen har ökat från cirka artontusen invånare år 2000 till cirka tjugo-
tvåtusen invånare år 2011 vilket motsvarar en ökning på över tjugo procent. 
Natur och grönområden i och omkring tätorter är viktiga för rekreation och 
friluftsliv. Vid all exploatering finns en risk för en ökad fragmentering och 
minskad tillgång till dessa områden. Därför är det viktigt att det tas hänsyn 
till detta i planeringen. Lomma kommuns ”Naturmiljöprogram” är en del i 
att bevara och utveckla den natur och grönområden som finns samt att sä-
kerställa allmänhetens tillgång till dessa områden. Miljökompensation är ett 
annat verktyg för att motverka landskapets fragmentering.

Radon

Under år 2008 genomförde SGU (Sveriges Geologiska Undersökningar) en 
översiktlig prognoskarta för markradonrisker i Lomma kommun. Slutsatsen 
blev att större delen av kommunen bedömdes som lågriskområden och vissa 
områden bedömdes som normalriskområde. Inget område bedömdes som 
högriskområde. På normalriskområden rekommenderas att mätningar görs 
vid nybyggnation och radonskyddat byggande tillämpas. På lågriskområde 
kan vanligt traditionellt byggande tillämpas. Under åren 2006 och 2007 ge-
nomfördes en inventering av Lomma kommuns samtliga skolor och förskolor. 
Radonhalten i luften översteg inte gränsvärdet på tvåhundra Bq/m3 i någon av 
skolorna eller förskolorna.
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Kollektivtrafik och cykel

Lomma kommun har med sitt centrala läge nära till flera större städer som 
Malmö och Lund och har ett stort antal pendlare. Den största andelen pend-
lare ska till eller från Malmö och Lund. År 2010 pendlade cirka sjutusen-
femhundra personer ut ur Lomma kommun för att arbeta. Samtidigt pend-
lade cirka tvåtusenåttahundra personer till kommunen för att arbeta. Ungefär 
tvåtusentrehundra personer som arbetade i kommunen samma år bodde här 
varför de inte behövde pendla. 

De allra flesta pendelresor sker med bil, men kommunen arbetar med att göra 
kollektivtrafiken mer tillgänglig genom att arbeta för tätare busstrafik. På sikt 
hoppas kommunen också kunna öppna Lommabanan för persontrafik, något 
som drastiskt skulle minska restiderna framförallt till Malmö men även till 
andra delar av Skåne och Danmark. 

Buller

Buller är ett mycket vanligt problem i tätorter och den vanligaste källan till 
buller är biltrafik. Förutom att det kan upplevas som irriterande kan det även 
störa sömnen, ge koncentrationssvårigheter, hjärtproblem eller andra nega-
tiva hälsoeffekter. Det finns flera genomfartsvägar inom Lomma och Bjärred 
tätort där bullernivåerna är så höga att de är över de tillåtna gränsvärdena. 
År 2010 tog Lomma kommun beslut att genomföra en bullerutredning/inven-
tering av trafikbuller där resultatet skulle ligga till grund för en åtgärdsplan 
för buller från kommunala vägar. Ett förslag till åtgärdsplan framtogs i juni 
år 2012. Med början år 2014 kommer man att påbörja utförandet av bulleråt-
gärder i fastigheter som innehåller bostäder med ljudnivåer på minst 60 dBa 
vid någon fasad och de fastigheter som beräknas ha maximala ljudnivåer som 
är minst 80 dBA vid någon fasad. Åtgärderna, såsom byggande av buller-
plank, inglasning av balkonger och förbättrad fasadisolering, kommer att ske 
i fyra etapper där de byggnader med högst ljudnivå prioriteras. Arbetet med 
att kartlägga och åtgärda buller är något som dock måste pågå kontinuerligt 
då trafik, vägar och lokala bullerproblem ständigt förändras. 

Klimatanpassning

De framtida klimatförändringarna kommer att påverka Lomma kommun. 
Kommunen är en mycket flack kustkommun och kommunen kan drabbas av 
översvämning dels på grund av höjda havs- och grundvattennivåer och dels 
genom högre flöden i kommunens vattendrag. Klimatförändringarna kommer 
att innebära behov av åtgärder för att skydda befintlig bebyggelse och infra-
struktur. Vid planering av ny bebyggelse behöver de nya förutsättningarna 
tas i beaktande.

Ett flertal riskstudier och underlag har tagits fram sedan översvämningen i 
kommunen år 2007. Dessa underlag uppdateras vid behov, men kommunen 
arbetar också aktivt med klimatanpassning på flera andra sätt. En klima-
tanpassningsplan håller på att tas fram, ett tvärkommunalt samarbete pågår 
kring flöden i Höje å och kunskapsläget följs noggrant.

Visste du att:

• Under de första tre kilome-
terna släpper en bil ut cirka 
femtiofem gånger mer avga-
ser per kilometer 

• I en parkeringsplats för bil får 
det plats minst tio cyklar

• Enligt trafikverket borde cirka 
trettiofem procent av bilre-
sorna kunna göras med cykel 
istället på grund av korta 
avståndet men i verkligheten 
är det i snitt bara ungefär nio 
procent av resorna som görs 
på cykel

• Undersökningar visar att en 
välskött cykel kostar ungefär 
700 kr (inklusive repara-
tioner, kapitalkostnad och 
så vidare) per år om man 
cyklar ungefär 250 mil/år. För 
samma kostnad kommer man 
cirka femton mil med bil

• Konsumentverket har tagit 
fram en hemsida där man 
kan räkna ut hur mycket sina 
bilresor kostar http://www.
bilsvar.se/sv/
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Avfall

En viktig förutsättning för att uppnå ett hållbart samhälle är att minska mäng-
den avfall och att ta hand om avfall på ett korrekt sätt. Det innebär att avfallet 
i första hand minimeras, i andra hand återanvänds. Därefter kommer ma-
terialåtervinning, energiutvinning genom förbränning och sist deponering. 
Tillämpningen av denna prioritering är ett viktigt mål för kommunen och för 
Sysav, som är de sydskånska kommunernas gemensamma bolag för avfalls-
hantering där även Lomma kommun ingår. 

Som figur 1 visar har mängden insamlat avfall från hushållen minskat de se-
naste åren. Det faktum att matavfall sedan år 2010 återvinns separat gör även 
att andelen hushållssopor har minskat och energin och näringen i matavfallet 
kan användas mer effektivt. Det är viktigt att trenden med minskade mängder 
avfall fortsätter för att kunna uppnå en på sikt hållbar resursanvändning. Det 
är inte bara viktigt att minska mängden avfall utan också att minska avfallets 
farlighet. Om farligt avfall inte samlas in riskerar det att hamna i hushållsav-
fallet och kan därmed skada naturmiljön och människors hälsa. Insamlingen 
av farligt avfall i Lomma kommun sker vid återvinningscentralerna i Lund 
och Malmö. Under de senaste åren har insamlad mängd farligt avfall legat på 
en konstant nivå på ungefär tre kg per person i Lomma kommun.

Mål för miljöarbetet med ”God bebyggd miljö”

God bebyggd miljö är ett stort miljömål som spänner över flera avgörande 
miljöproblem. Det återspeglar sig också i kommunens mål för arbetet som är 
många och återfinns i flera olika dokument. Målen som har formulerats inom 
ramen för detta arbete trycker särskilt på att minska effekter av byggande och 
exploatering på natur och kulturmiljöer samt att människors hälsa och jäm-
likhet ska prioriteras i planering.

Förslag till miljömål

• Lomma kommun ska vara en förebild i hållbart byggande avseende 
ekologi och hälsa.

Figur 1. Insamlat hushållsavfall per invånare i Lomma kommun fördelat på olika typer av avfall 
(7)
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Varje år slänger svenskarna i 
medeltal 56 kg helt ätbar mat. 
Det är inte ovanligt att folk 
slänger varor så fort ”bästfö-
redatumet” är passerat (även 
om att maten är ätbar) eller att 
man lagar för mycket mat och 
inte tar till vara på resterna. 
Detta onödiga matsvinn påver-
kar miljön, klimatet och ekono-
min på ett negativt sätt. 

Visste du att:

• Maten håller längre om du 
sänker temperaturen i kylskå-
pet till 6°C eftersom ”bäst-
föredatumet” är beräknat 
utifrån förvaring i 8°C

• Ägg håller uppåt tre månader 
i kylskåp

• Det är skillnad på ”bästföre-
datum” och ”sista förbruk-
ningsdag”. Det sistnämnda 
brukar tillexempel köttfärs 
och rå fisk märkas med efter-
som dessa varor riskerar bli 
otjänliga vilket alltså inte gäller 
en bästföredatummärkning
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• Andelen resor som sker med gång, cykel och kollektivtrafik ska öka.
• Kommunens planering ska beakta sociala värden såsom jämställdhet, 

estetik och social hållbarhet.
• Lomma kommun ska säkerställa att minst 30 procent av de värdefulla 

kulturmiljöer som fanns år 2012 omfattas av formella skydd.
• Byggradonhalter i kommunens byggnader ska vara kända och åtgär-

dade senast år 2018.
• Trafikbullernivåer utomhus vid bostadsmiljö ska minska jämfört med 

idag.
• Kommunen ska aktivt arbeta med anpassning till ett förändrat klimat 

vid all planering och byggnation.
• Fragmentering av park-, natur- och kulturmiljön ska minska. Befintliga 

ekologiska korridorer ska inte brytas och nya barriärer ska inte skapas.
• Negativa effekter på naturmiljön av exploatering ska motverkas genom 

att kompensera förlust av ekologiska värden.
• Utvecklingen av Lomma kommuns grönstruktur ska öka den biolo-

giska mångfalden, minska energiförbrukningen, förbättra dagvatten-
hanteringen, förbättra utomhusklimatet samt bidra med trygghet och 
trivsel och bidra till att skapa en lånsiktigt hållbar stadsmiljö.

• Negativa sociala effekter av exploatering ska motverkas genom att 
kompensera förlust av sociala värden.

• Dagvattenutsläpp ska inte påverka kommunens vattenförekomster 
negativt.

Miljömål antagna i ”Naturmiljöprogram med grönplan för Lomma kommun 
2008-2016”

• De områden som avgränsats och definierats som värdefulla i naturmil-
jöprogrammet värnas så att identifierade natur- och kulturmiljövärden 
bibehålls eller ökar.

• Arealen allemansrättslig mark, det vill säga grönområden och natur-
mark, ökar.

• Kunskapen om Lomma kommuns natur- och kulturmiljövärden ökar 
successivt inom förvaltningar och nämnder. 

• Allmänhetens intresse för och kunskap om Lomma kommuns natur- 
och kulturmiljövärden ökar.

• Friskvård och rehabilitering med inriktning på naturupplevelser under-
lättas. 

• Boende i kommunen skall ha nära till natur- och grönområden med 
hög kvalitet, och tillgängligheten i och till dessa områden ska förbätt-
ras, dock ej på bekostnad av biologisk mångfald.

• Nedskräpning och skadegörelse på allmänrättslig mark ska minska.
• Om det blir nödvändigt att exploatera naturmark eller grönområden 

skall sådana ingrepp kompenseras. Det innebär att den s.k. balanse-
ringsprincipen tillämpas.

• Tekniker för omhändertagande av dagvatten som leder till mer gröna 
och vattengenomsläppliga ytor används vid exploatering och föränd-
ringsarbete.

• Underlätta för alla förskolor och skolor i kommunen att bedriva natur-
pedagogisk undervisning ute.

Naturbaser är en samlings-
punkt för skolor och förskolor 
i naturområden. Vindskydd, 
bänkar, håvningsbryggor, för-
varingslådor för naturpeda-
gogiska skrifter och material 
med mera är vanligt förekom-
mande föremål i en naturbas. 
Detta är ett sätt att under-
lätta för lärande om naturen 
för skolorna och ett sätt att 
öka tillgängligheten i naturen. 
I Lomma kommun finns så-
dana naturbaser bland annat i 
Domedejla mosse, Östra dam-
marna, Ängstorpsdammen och 
Ängstorpsstigen.
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• Naturområden som är relativt tysta värnas. Vid infrastrukturplanering 
skall ytterligare uppsplittring av landskapet undvikas.

Miljömål antagna i ”Marint naturmiljöprogram för Lomma kommun 
2010-2020”

• De områden som avgränsats och definierats som värdefulla i det ma-
rina naturmiljöprogrammet ska värnas så att identifierade naturmiljö-
värden bibehålls eller ökar.

• Allmänhetens intresse för, och kunskap om Lommabuktens naturvär-
den ska öka.

• Friskvård och rehabilitering med inriktning på naturupplevelser ska 
underlättas.

• Boende i kommunen ska ha god tillgänglighet till naturområden kring 
Lommabukten, dock ej på bekostnad av biologisk mångfald.

Miljömål antagna i ”Avfallsplan i renhållningsordningen 2012-2015 för Lom-
ma kommun”

• Inriktningsmål 1. Verka för avfallsminimering.
• Inriktningsmål 2. Verka för ett miljöriktigt omhändertagande av far-

ligt avfall.
• Inriktningsmål 3. Öka återanvändningen av varor och produkter.
• Inriktningsmål 4. Maximera återvinning av material och energi.
• Inriktningsmål 5. Verka för effektiva och klimatriktiga avfallstran-

sporter.

Källförteckning
(1) Miljömål.se – den svenska miljömålsportalen – www.miljomål.se

(2) Länsstyrelserna i Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, 
Östergötland, Värmlands län, Örebro län och Västmanlands län (2006) 
Översvämningsrisker i fysisk planering, rekommendationer för markan-
vändning vid nybebyggelse

(3) Boverket, myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende – 
www.boverket.se

(4) Statens strålskyddsinstitut (2003) Strålning – risk och nytta

(5) Radonguiden – www.radonguiden.se

(6) Strålsäkerhetsmydnigheten (2009) Hur farligt är radon?

(7) Sydskånes avfallsaktiebolag, Sysav 

Ett sätt att själv hjälpa till att 
nå miljömålet ”God bebyggd 
miljö” är att vara noggrann 
med sopsortering och att inte 
skräpa ner i naturen, att stänga 
av lampor och apparater som 
inte används för tillfället samt 
att låta bilen stå hemma vid 
korta resor till fördel för cykel, 
gång eller kollektivtrafik.
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Ett rikt växt och djurliv
Miljökvalitetsmål: Den biologiska mångfalden skall bevaras och nyttjas på ett hållbart 
sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystem 
samt deras funktioner och processer skall värnas. Arter skall kunna fortleva i 
långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor skall ha 
tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för 
hälsa, livskvalitet och välfärd.

Bakgrund
Synen på biologisk mångfald och dess betydelse har ändrats sedan begreppet 
myntades på 1980-talet. Biologisk mångfald är de miljontals arter, med den 
variationsrikedom av livsformer, gener och funktioner som finns i världens 
alla ekosystem samt deras samverkan. Begreppet innefattar också de ekosys-
temtjänster som ekosystemen bidrar med genom att till exempel rena vatten 
och luft, frigöra näringsämnen och pollinera våra grödor. Förekomsten av 
biologisk mångfald och förnyelsebara naturresurser är en förutsättning för 
mänskligt liv på jorden. Även i vår högteknologiska värld kommer den mat vi 
äter nästan uteslutande från växt- och djurriket. Allt syre vi andas produceras 
av växter och fortfarande är stora delar av världens befolkning beroende av 
biobränslen för matlagning och uppvärmning (1, 2).

De största hoten mot den biologiska mångfalden är att arternas livsmiljöer 
förstörs och fragmenteras genom att områden exploateras eller skadas ge-
nom mänsklig verksamhet och att främmande organismer tränger ut växt- och 
djurarter från sina naturliga miljöer. Strukturförändringen och rationalise-
ringen av jord- och skogsbruket samt yrkesfisket har under det senaste seklet 
starkt påverkat vilka arter som har blivit vanligare och vilka som har blivit 
sällsynta. Förutom överfiske hotas Sveriges havs- och kustområden också av 
övergödning. På längre sikt är de klimatförändringar som orsakas av män-
niskan det största hotet mot den biologiska mångfalden (3). 

Rödlistade arter

Artdatabanken sammanställer och inventerar tillståndet för arter som finns i 
Sverige. De arter vars överlevnad är hotad kallas för rödlistade. De rödlistade 
arterna delas sedan upp i olika kategorier som spänner från nära hotad till 
akut hotad. I Sverige finns drygt femtiotusen kända flercelliga arter av djur, 
växter och svampar. I den senaste inventeringen som publicerades år 2010 
inventerades ungefär hälften av alla kända arter. Av de inventerade arterna 
klassificerades cirka tjugo procent, runt fyratusen arter, på rödlistan (1). Två-
hundratjugofyra av dessa arter räknas idag som nationellt utdöda.

Sverige har åtagit sig att både bevara och nyttja den biologiska mångfalden på 
ett hållbart sätt i enlighet med FN:s konvention för biologisk mångfald. Värl-
dens regeringschefer antog vid toppmötet i Nagoya de så kallade "Aichi Bio-
diversity Targets" vilka anger riktning och mål fram till år 2020. Bland dessa 
mål ingår bland annat att skydda minst sjutton procent av jordens markyta 
samt tio procent av jordens kust- och havsområden. 

Nationell 
precisering
• Bevarandestatusen för i 

Sverige naturligt förekom-
mande naturtyper och 
arter är gynnsam och för 
hotade arter har statusen 
förbättrats samt att till-
räcklig genetisk variation 
är bibehållen inom och 
mellan populationer.

• Den av klimatscenarier 
utpekade förhöjda risken 
för utdöende har minskat 
för de arter och naturty-
per som löper störst risk 
att påverkas negativt av 
klimatförändringar,

• Ekosystemen har förmåga 
att klara av störningar 
samt anpassa sig till för-
ändringar. som ett ändrat 
klimat, så att de kan fort-
sätta leverera ekosystem-
tjänster och bidra till att 
motverka klimatföränd-
ringen och dess effekter.

• Det finns en fungerande 
grön infrastruktur, som 
upprätthålls genom en 
kombination av skydd, 
återställande och hållbart 
nyttjande inom sektorer, 
så att fragmentering av 
populationer och livs-
miljöer inte sker och den 
biologiska mångfalden i 
landskapet bevaras.
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För att bevara och hållbart nyttja vår biologiska mångfald görs en mängd in-
satser. Värdefull natur skyddas av staten genom Natura 2000-nätverket, na-
tionalparker, naturreservat och biotopskydd. Men mycket kan också göras på 
lokal nivå genom att skapa förutsättningar för arters överlevnad och beva-
rande av biologisk mångfald.

Främmande arter

Främmande arter är arter som hör hemma i ett annat ekosystem men som 
har spritt sig till ett nytt ekosystem. Ibland kan det röra sig om avsiktliga 
utplanteringar av arter men oftast sprids arterna oavsiktligt genom att de föl-
jer transporter av olika slag (exempelvis i ballast i fartyg). Vissa främmande 
arter förekommer bara i mindre antal eller tillfälligt, medan vissa arter som 
räknas som invasiva är ett stort hot mot den biologiska mångfalden. En art 
räknas som invasiv när den kan etablera sig och konkurrera ut inhemska arter. 
I värsta fall kan dessa arter få hela ekosystem att kollapsa. Kända exempel på 
invasiva arter i Sverige är mördarsnigel, jätteloka och vresros. Idag finns cirka 
tvåtusen främmande arter i Sverige varav ett hundratal räknas som invasiva. 
Sverige har varit relativt förskonat från invasiva arter tack vare det kalla kli-
matet där få arter kan överleva (1). Med klimatförändringarna kan problemet 
komma att öka i framtiden.

Miljötillståndet i Lomma kommun

Historia

Det område som idag är Lomma kommun var tättbefolkat redan under järnål-
dern och skogen hade redan då fått ge vika för ett kulturlandskap. Kulturland-
skapet var präglat av den tidens jordbruk och innebar ett varierat landskap 
med många olika biotoper och miljöer. Det fanns då livsmiljöer för många 
olika arter och landskapet hade en stor biologisk mångfald. Under 1800-talet 
började jordbruket att intensifieras och tätorterna började växa i storlek. Det 
är en utveckling som har fortsatt fram till idag. I och med den nya typen 
av jordbruk, den ökade bebyggelsen och den framväxande industrialismen 
minskade variationen i landskapet och livsmiljöerna försvann eller minskade 
många arter. Samtidigt ökade utsläppen av näringsämnen och miljögifter och 
det kom nya barriärer i landskapet som vägar och järnvägar vilka gjorde det 
svårt för många arter att röra sig mellan de kvarvarande livsmiljöerna. Resul-
tatet blev att den biologiska mångfalden i sydvästra Skåne minskade kraftigt 
både på land, i åar, vattendrag och i havet.

Hot emot den biologiska mångfalden idag

De historiska hoten med ett intensivt jordbruk, miljögifter och en fragmen-
tering av landskapet finns kvar idag. Lomma kommun består till stor del av 
odlingslandskap blandat med bebyggd miljö, främst tätorter. I Lomma har 
cirka trehundra arter upptagna på rödlistan inrapporterats under 1900- och 
2000-talen. Största andelen av dessa är arter som är knutna till fuktiga miljöer 
men även torra ängsmiljöer. Död ved och gamla träd är också typiska miljöer 
man kan hitta rödlistade arter i. De största hoten mot arter knutna till odlings-
landskapet är igenväxning eller felaktigt bete. För hotade arter knutna till 

• Genetiskt modifierade 
organismer som kan hota 
den biologiska mångfal-
den inte är introducerade.

• Främmande arter och 
genotyper inte hotar den 
biologiska mångfalden.

• Det biologiska kulturarvet 
är förvaltat så att viktiga 
natur- och kulturvärden 
är bevarade och förutsätt-
ningar finns för ett fortsatt 
bevarande och utveckling 
av värdena.

• Tätortsnära natur som är 
värdefull för friluftslivet, 
kulturmiljön och den bio-
logiska mångfalden vär-
nas och bibehålls samt är 
tillgänglig för människan.
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bebyggd miljö är det igenväxning, igenläggning av täkter samt exploatering 
av mark som är största hoten (4). Utöver dessa hot råder det också stor brist på 
livsmiljöer med äldre träd. 

En stor del av Lomma kommuns yta består av Lommabukten som är en del 
av Öresund. Lommabukten är långgrund och har stora ålgräsängar vilket gör 
den extra viktig att skydda och bevara eftersom många av arterna i Öresund 
på ett eller annat sätt är beroende av ålgräsängarna under någon del av sin 
livscykel och därför är de avgörande för hela ekosystemet i Öresund. Några 
av de största hoten mot den biologiska mångfalden i Lommabukten är över-
gödning, miljögifter, intensiv båttrafik och nedskräpning. Eftersom Öresund 
är ett av världens mest trafikerade vatten, med flera större städer runt sundet 
så finns det också en risk för någon typ av miljökatastrof som till exempel ett 
oljeutsläpp. Se även miljömålen ”Ingen övergödning” och ”Hav i balans och 
levande skärgårdar”.

Klimatförändringar och invasiva arter

Klimatförändringarna innebär nya förutsättningar för naturmiljön både på 
land och till havs, genom att klimatzoner förflyttas norrut och vegetations-
perioden förlängs. Detta kan leda till att nya, sydliga arter vandrar in och 
konkurrerar med de inhemska. Risken finns att konkurrenssvaga arter i Skå-
neregionen trängs undan eller slås ut. Redan idag finns det flera invasiva ar-
ter som har tagit sig till Sverige främst tack vare de ökande transporterna. I 
Lomma har vi främst problem med vresrosor, som sprider sig längst kusten 
på bekostnad av inhemsk strandvegetation, samt med jätteloka och parkslide.

Situationen för naturmiljön idag

Trots att andelen naturmiljö har minskat och att den biologiska mångfalden 
är hotad finns det fortfarande flera områden i Lomma kommun som har höga 
naturvärden både för den biologiska mångfalden och för friluftslivet. Läns-
styrelsen i Skåne har pekat ut flera områden i Lomma kommun med högsta, 
mycket höga och höga naturvärden. Områden som klassas som högsta natur-
värde har unika egenskaper när det gäller natur och innehåller oftast hotade 
eller sällsynta arter. Här ingår bland annat Lomma kommuns naturreservat, 
men även Höje ås och Lödde ås dalgångar. Ålgräsängarna i Lommabukten 
klassas också av Länsstyrelsen som ekologiskt särskilt värdefullt havsom-
råde. Lomma har idag tre kommunala naturreservat och två statliga reservat 
med en total markareal av cirka hundrafyrtio hektar. Utöver skyddad land-
areal ingår idag dessutom cirka trehundra hektar kustvatten i de skyddade 
områdena. Kommunen arbetar aktivt med att utöka arealen skyddad mark 
samt att utveckla de biologiska värdena i kommunens övriga grönytor.

 Mål för miljöarbetet med ”Ett rikt växt och 
djurliv”

Arbetet med kommunens miljömål gällande biodiversitet har beskrivits i 
Lomma kommuns naturmiljöprogram. Naturmiljöprogrammet har antagit ett 
antal strategier och åtgärder för naturmiljön och löper fram till år 2016. Några 
av de mål som berör "Ett rikt växt- och djurliv" är:

En invasiv art har blivit avsiktligt 
eller oavsiktligt introducerad i 
ett område där den naturligt 
inte förekommer och där den 
lyckats etablera sig och sprida 
sig. Den har negativa effekter 
på omgivningen. Exempel på 
invasiva arter i Sverige är mård-
hund, vandrarmussla, kanaden-
siskt gullris, parkslide med flera. 
Främmande arter har också 
blivit introducerade utanför 
sitt naturliga område men har 
ej någon stor negativ effekt på 
omgivningarna och där med na-
turaliserats. Exempel är fasan, 
gråsparv med flera.
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Miljömål antagna i ”Naturmiljöprogram med grönplan för Lomma kommun 
2008-2016”:

• Den biologiska mångfalden, naturtyper såväl som arter, ges förutsätt-
ningar att bibehållas eller utvecklas.

Miljömål antagna i ”Marint naturmiljöprogram för Lomma kommun 
2010-2020”:

• Förlusten av biologisk mångfald, naturtyper såväl som arter, ska mins-
ka.

• Förutsättningarna för hotade arters överlevnad ska förbättras.
• Kommunen ska verka för att en utveckling av ett hållbart fiske och ett 

bevarande av det lokala fisket i kommunen.
• Kommunen ska verka för att främmande arter i havet och i kustzonen 

inte påverkar den biologiska mångfalden negativt.

Källförteckning
(1) SLU – ArtDatabanken – www.artdata.slu.se

(2) Miljömål.se – den svenska miljömålsportalen – www.miljomål.se

(3) Naturvårdsverket, www.naturvardsverket.se

(4) Biologisk mångfald i Sverige. Monitor 22. Naturvårdsverket 2012
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Ordlista
Ackrediterade certifieringsföretag – här menas företag som ackrediterats 
av SWEDAC som har behörighet att certifiera enligt ISO 14001 och EMAS

Agenda 21 – internationellt handlingsprogram för miljöfrågor under det 21 
århundradet

Alkylatbensin – En typ av bensin som kraftigt minskar utsläppen från 
tvåtaktsmotorer

Atmosfär – gashölje runt planeter som hålls kvar av gravitation. Jordens at-
mosfär består av cirka 78% kväve och 21% syre

Antroprogen – föremål eller processer som är skapade av människan eller 
som härstammar från mänsklig påverkan

ArtDatabanken – enhet inom SLU i Uppsala vars primära uppgifter är att 
samla in, lagra, utvärdera och tillhandahålla information om hotade och säll-
synta växter och djur och sammanställa så kallade rödlistor

Ballast – last (ofta vatten) som placeras lågt i en båt eller fartyg för dess 
stabilitets skull. Ordet kan även användas om korniga material i bunden eller 
obunden form för bygg- och anläggningsverksamhet

Bioackumulerande ämne – kemiskt ämne vars upptagningshastighet i en 
organism påtagligt överstiger dess utsöndringshastighet

Biobränsle – förnyelsebar energiresurs i form av någon typ av organiskt ma-
terial, till exempel halm eller energiskog

Biologisk mångfald - mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem

Biotop – avgränsat område med enhetlighet i livsbetingelser och växt- och 
djurvärld, till exempel myr, korallrev, lövsumpskog etcetera

Bq/m3 (becquerel per kubikmeter) – bequerel är enhet för aktiviteten för 
radioaktivt material. 1 Bq betecknar ett radioaktivt sönderfall per sekund

Bromerade flamskyddsmedel – ämnen som används i plast, gummi och tex-
tilier för att skydda mot brand

CAP (Common Agricultural Policy) – EU:s gemensamma jordbrukspolitik

CFC – klorfluorkarboner, används i kyl-, värme- och klimatanläggningar, i 
kemiska produkter och i skumplast

Dagvatten – regnvatten och dräneringsvatten från till exempel vägar och hus, 
vilket oftast går orenat ut i sjöar och vattendrag

Denitrifikation – av bakterier omvandling av nitrat till luftburet kväve

Ekologisk korridor – grönt stråk som sammanbinder naturområden för att 
underlätta spridningen för organismer och förhindra att till exempel vägar 
utgör barriärer
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Ekologisk odling – odling där handelsgödsel och kemiska bekämpningsme-
del ej används. För att få kalla en produkt ekologisk måste den ha producerats 
enligt EU:s regler för ekologisk produktion. EU:s regler omfattar odling, djur-
hållning, livsmedelsförädling, märkning, import, kontroll och marknadsfö-
ring av ekologiska produkter

Ekosystem – utgörs av växter, svampar, djur och den fysiska miljö som de 
samspelar i

Ekosystemtjänster – tjänster som erbjuds av ekosystemen som är till nytta 
för samhället, exempelvis matproduktion, vattenrening, pollinering, jordbild-
ning mer mera

Elektromagnetiska fält – dessa skapas i processer där växelström av olika 
frekvenser ingår. Fälten har både en elektrisk och en magnetisk komponent 
och fortplantas som strålning genom rymden

EMAS (Echo Management and Audit Scheme) – EU:s miljöstyrnings- och 
miljöredovisningsstandard som innehåller ISO 14001, miljöutredning samt 
Miljöredovisning. Syftet med EMAS är att industrin på frivillig väg ska kun-
na förbättra sitt miljöarbete

Emission – utsläpp från fabriker, bilar med mera

Eternit – asbestcement, krossat asbest blandat med cement

Eutrofiering – övergödning, orsakas av stora utsläpp av växtnäringsämnen i 
mark och vattendrag

Farligt avfall – avfall som kan skada natur och/eller människor och djur

Fossila bränslen – kol, olja och naturgas, det vill säga bränslen som består 
av organiska kol- och väteföreningar bildade ur forntida djur och växter. Vid 
användning av dessa bränslen släpps koldioxid ut vilket bidrar till en ökad 
växthuseffekt

Freon – köldmedium (transporterar värme mellan kall och varm plats) som 
består av de kemiska föreningarna CFC, HCFC och HFC. Har tidigare an-
vänts i kyl- och frysskåp, som drivgas i sprayburkar, i tvättmedel etcetera. 
Freoner har uttunnade effekter på ozonlagret

Främmande arter – arter som har spridit sig utanför sitt naturliga, ofta med 
hjälp av människor avsiktligt eller oavsiktligt 

Förbränningsanläggningar – större industriella anläggningar som förbrän-
ner till exempel olja, biobränslen eller sopor, oftast för att framställa elektri-
citet eller värme

Förnyelsebar energi – energi som skapas från en källa som ständigt förnyas, 
till exempel solenergi och vindkraft

Gammal skog – skog där medelåldern är minst 140 år i norra Sverige och 
minst 120 i södra Sverige
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Geologisk formation – en geologisk bildning definierad genom jord- eller 
bergartssammansättning eller bildningssätt, till exempel rullstensås, sandsten 
eller sandavlagring med okänt bildningssätt

Genotyp – en individs exakta genetiska egenskap

GMO (genetiskt modifierade organismer) – av människor genmanipule-
rade eller framavlade organismer med förändrad arvsmassa 

Greppa näringen – projekt som genomförs i samarbete mellan lantbruks-
näringen och myndigheterna och har som uppgift att förse lantbrukare 
med kunskap och verktyg för att kunna minska bland annat kväve- och 
fosforförlusterna

Gränsvärde – värde som anger den högsta tillåtna halten av ett ämne eller 
förening. Vid överskridanden ska kommunen utföra mätningar och redovisa 
resultaten till Naturvårdsverket

HCFC – klorfluorkolväten. Används i kyl-, värme- och andra klimatanlägg-
ningar, i kemiska produkter och i skumplast

HFC – väte-fluor-kol-föreningar. Används för att ersätta ozonnedbrytande 
ämnen i kylanläggningar. HFC är inte skadligt för ozonlagret men är en 
mycket potent växthusgas

Humus – organiskt material som bildas av döda växter, svampar och djur där 
man inte längre kan urskilja ursprunget

Hård död ved – stående och liggande död ved, minst 100 millimeter grov. 
Stammens volym består till 90 % av hård ved med en tillika hård mantelyta. 
Stammen är mycket lite påverkad av vednedbrytande organismer

Hävd – skötsel av tillexempel ängsmark genom slåtter, bete, maskinell klipp-
ning etcetera

Indikator – data och text som valts ut för att analysera och åskådliggöra för-
ändringar inom miljöområdet. En indikator förser målgruppen med underlag 
för beslut om åtgärder

ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protec-
tion) – den internationella strålskyddskommissionen för icke-joniserande 
strålning

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) – FN:s internatio-
nella expertpanel för klimatfrågor

ISO 14001 – Internationell standard för miljöledningssystem i företag. Målet 
med införande av miljöledningssystemet är att företaget ska minska sin mil-
jöpåverkan. Det garanterar också att all tillämplig miljölagstiftning och krav 
från olika intressenter uppfylls 

Kartering – kartläggning, till exempel av naturtyper
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Katalysator – avgasrenare där halterna av kolväten, kolmonoxid och kväve-
oxider reduceras

Klimatkonventionen – global konvention med 192 medlemsländer om insat-
ser för att hindra klimatförändringar, undertecknades vid FN:s konferens om 
miljö och utveckling i Rio år 1992 och trädde i kraft år 1994

Klororganiska föreningar - organiska ämnen som innehåller minst en be-
ståndsdel klor. Dessa ämnen kan ha negativ effekt på miljön samt människor 
och djurs hälsa

Koldioxidekvivalent – mängd av en växthusgas uttryckt som den mängd kol-
dioxid som ger samma klimatpåverkan. Påverkan av till exempel 1 kg metan 
motsvarar den av 21 kg koldioxid

Konsumtionsmönster – vilken typ av varor och tjänster som konsumeras av 
en viss grupp eller totalt i samhället

KRAV-märkning – endast företag/producenter med KRAV-certifiering får 
använda KRAV-märket på sina ekologiska produkter. Förutom att ibland ha 
striktare regler än EU har KRAV även regler för fler kontrollområden, bland 
annat fiske, butik och restaurang

Kretslopp – ett kretslopp innebär att ämnen i naturen cirkulera, det kan gälla 
exempelvis kolets eller kvävets kretslopp

Kulturbärande landskapselement – till exempel stengärde, trägärdesgård, 
dike, ensamt träd, allé, småvatten, åkerholme, åkerren, ängslada och över-
loppsbyggnad (en fullständig förteckning med definitioner finns i Statens 
jordbruksverks författningssamling 2001:114)

Kulturmiljö – vitt begrepp som inkluderar miljöer, till exempel byggnader 
och jordbrukslandskap, skapade av människan

Kulturväxter – växter som är odlade av människor 

Kyotoprotokollet – protokoll som undertecknades i Kyoto i Japan år 1997 
och är ett första steg att kvantifiera åtaganden för att nå Klimatkonventionens 
(från år 1992) mål

Landskapselement – i landskapet förekommande särskilt objekt, till exem-
pel stengärde, trägärdesgård, dike, ensamt träd, allé, ängslada med flera 

LRF – Lantbrukarnas riksförbund 

Malignt melanom – elakartad form av hudcancer

Mikroklimat – klimat inom ett litet område som skiljer sig från omgivande 
klimat

Miljökvalitetsmål – anger en kvalitet eller tillstånd som miljöarbetet ska 
sikta mot
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Miljökvalitetsnorm – anger den lägsta godtagbara miljökvalitet som män-
niskan och/eller naturen kan anses tåla. En norm får ej över- eller underskri-
das efter ett visst datum och den kan gälla ett geografiskt område eller hela 
Sverige

Millisievert (mSv) – enhet för effektiv stråldos, där hänsyn tas till vilken 
biologisk verkan olika typer av strålning har på människans olika organ

Montrealprotokollet – en internationell överenskommelse som underteckna-
des år 1987 och innehåller bindande åtaganden för att minska användningen 
och produktionen av ozonnedbrytande ämnen

Mutagena ämnen – ämnen som förändrar det genetiska materialet i en or-
ganism genom att mutera den tillexempel genom slumpmässiga kopieringsfel 
vid celldelningar

Natura 2000 – Ett nätverk av värdefulla och skyddade naturområden som 
byggs upp inom EU

Naturmiljö – naturmiljö är ett mycket vitt begrepp och inkluderar all miljö 
som inte är direkt påverkad av människan som till exempel berggrund, jord-
lager, yt- och grundvatten, luft, tätortsnära natur samt växter och djur

Naturgrus – naturligt sorterade jordarter som till övervägande del består av 
fraktionerna sand, grus, sten och block

Nitrifikation – av bakterier oxidation av ammoniak till nitritjoner

Nedbrytningsprodukter – ämnen som bildas vid nedbrytning av andra 
ämnen

Nyckellokaler – platser som är särskilt värdefulla beroende på vad man tittar 
efter

Näringsämnen – ämne som en organism behöver för att överleva och växa

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) – 
Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling är en internationell 
organisation som jobbar för att främja en politik som kommer att förbättra 
den ekonomiska och sociala välfärden för människor runt om i världen

OVK – obligatorisk ventilationskontroll, kontroll i enlighet med förordningen 
(1991:1273) om funktionskontroll av ventilationssystem

Ozon – gas som bildas naturligt i atmosfären. Marknära ozon kan vara hälso-
farligt för djur och människor. Ozonlagret i den övre atmosfären medför att 
en minskad mängd skadligt ultraviolett ljus når jorden

Ozonnedbrytande ämnen – olika typer av ämnen som bryter ned ozon-
lagret. De vanligaste är klorfluorkarboner (CFC) och klorfluorväten (HCFC), 
men även haloner, klorerade lösningsmedel, metylbromid och lustgas

PAH – polycykliska aromatiska kolväten, vilka bildas vid ofullständig för-
bränning och vissa är cancerframkallande
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PCB – polyklorerade bifenyler, ett förbjudet miljögiftigt ämne, som består av 
klorerade kolväten. PCB lagras i fettvävnaden hos djur, där det kan ge skador 
på fortplantningsförmåga

Persistenta ämnen (POPs) – långlivade ämnen är sådana ämnen som inte 
bryts ner i naturen

pH – mått på surhet, det vill säga antal vätejoner i en vätska. Vätskor med lågt 
pH-värde betecknas som sura och vätskor med ett högt pH-värde betecknas 
som basiska

PM2,5 – Partiklar som är mindre än 2,5 mikrometer

PM10 – Partiklar som är mindre än 10 mikrometer

Prospektering – sökandet efter naturresurser, till exempel mineral, vind-
kraft, olja med mera 

Radondöttrar – radioaktiva isotoper av polonium, vismut och bly, som bil-
das i det radioaktiva sönderfallet efter radon

Ramsarkonventionen – internationell konvention som rör skydd och beva-
rande av våtmarker

REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of CHemicals) -–
EU:s kemikalielag 

Reproduktionstoxiska ämnen – ämnen som kan öka icke ärftliga defekter 
eller försämra fertiliteten på avkomman

Ruderatmark – mark som ofta störs av mänsklig verksamhet och därför 
ofta ligger öppen, tillexempel grusgångar, banvallar, hamnområden och 
industritomter

RUS (Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet) – ett sam-
arbete mellan länsstyrelser och andra myndigheter som sammanställer data 
och statistik för att underlätta miljömålsarbetet

Rödlista – lista över hotade och missgynnade arter, i Sverige tas rödlistor 
fram av ArtDatabanken (enhet av SLU i Uppsala) 

SAR-värde (Specific Absorbation Rate) – är ett mått på hur stor effekt som 
maximalt absorberas av kroppen per massaenhet av den strålning som avges 
av en radiosändare, till exempel en mobiltelefon

Sjömil – även kallat nautisk mil eller distansminut. 1 sjömil = 1 852 meter 

Skyddszon/kantzon – bevuxen remsa utmed åkerkant, vattendrag etcetera 
som fungerar som filter för partiklar och näringsämnen

SLU – Sveriges lantbruksuniversitet

Småbiotop – ett mindre mark- eller vattenområde som utgör eller kan utgöra 
livsmiljö för värdefulla växt- och djurarter (ofta knutet till odlingslandskapet)
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Spillvatten – vatten som finns i avloppet. Spillvatten indelas oftast i svart-
vatten, som är det spolas ut från toaletter och gråvatten som är smutsigt vatten 
från bad, duschar, diskning och tvätt

SSM – Strålsäkerhetsmyndigheten, sammanslagning av Statens strålskydds-
institut (SSI) och Statens kärnkraftinspektion (SKI)

Stratosfären – skikt i atmosfären, 20–50 km från jordytan

Stratsys – ett dataprogram med funktion att skapa underlag för hela kom-
munens planering och uppföljningsprocess. Genom att ansluta verksamhe-
ter till olika mål tas den löpande verksamheten upp och styrdokumenten 
åskådliggörs

Surhål – gammal synonym till våtmark, träskmark (som inte gick att ha till 
något) 

Surt regn – Regn som innehåller höga halter svavel- och salpetersyra och 
därför har ett lågt pH-värde

SWEDAC – styrelsen för ackreditering (bemyndigande att utföra en viss 
uppgift) och teknisk kontroll

Sysav – Sydskånes avfallsaktiebolag, tar hand om och återvinner avfall

Särskilt farliga ämnen – kemiska ämnen som är särskilt farliga genom att 
de till exempel är mycket giftiga eller att det tar mycket lång tid för dem att 
brytas ner och därmed försvinna i naturen

Teratogen – ett kemiskt ämne som är skadligt för foster

Tillsyn – verksamheter som bedöms som miljöfarliga kan bli utsatta för till-
syn. Tillsynens syfte är att kontrollera att verksamheten bedrivs på rätt sätt, 
det vill säga att regler och villkor följs. Tillsynen är en myndighetsuppgift 
och innebär att naturvårdsverket, länsstyrelsen eller kommunen är skyldig 
att kontrollera att de verksamheter som omfattas av lagen också följer den. 
Det görs genom inspektioner, fastställande av kontrollprogram för företagens 
egna kontroller, granskning av miljörapporter eller genom att begära uppgif-
ter eller undersökningar av företagen

Tungmetaller – en metall som har en densitet som är högre än 5 g/cm3. Vissa 
av tungmetallerna är mycket giftiga däribland bly, kvicksilver och kadmium

UV-strålning – ultraviolett strålning, elektromagnetisk strålning med en 
frekvens inom våglängdsområdet 400 till 10 nanometer. UV-strålningen 
kommer i första hand från solen och är skadlig i stora mängder

Vandringshinder – något som hindrar den naturliga förflyttningen av levan-
de organismer (framför allt fisk och vattenlevande smådjur) i vattendragens 
ekosystem 

VA SYD – företag i sydvästra Skåne som levererar dricksvatten, renar av-
loppsvatten och har hand om avfallshantering
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VOC (Volatile Organic Compounds) – lättflyktiga organiska ämnen

Växthuseffekten – solljus strålas tillbaka ut i rymden som värme. En del 
av värmestrålningen fångas upp av växthusgaser i atmosfären och återsänds 
bland annat tillbaks till jorden 

Växthusgaser – samlingsnamn för gaser som bidrar till växthuseffekten. De 
viktigaste växthusgaserna är vattenånga (H2O) och koldioxid (CO2)

Wattimme (Wh) – energienhet som innebär den energi som en effekt på en 
watt utvecklar under en timme, motsvarar 3600 wattsekunder (3600 joule). 
Vanligast är att man talar om kWh (kilowatttimme) 1000 wattimmar, men 
även MWH (megawatttimme), GWH (gigawattimme) och TWH (terawat-
timme) förekommer

WMO (World Meteorological Organization) – meterologiska världsorgani-
sationen, organ inom FN som rör om tillståndet av jordens atmosfär, dess sam-
spel med haven, klimatet den producerar och fördelningen av vattenresurser

Ädelövträd – skogsek, ask, alm, lönn, lind, avenbok, bok och fågelbär
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